แนวทางการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร
พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด

กระแสพระราชดํารัส
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
“.....เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาลและคนไทยทั้ง
ชาติ นั่ น คื อ การแก้ ปั ญ หายาเสพติ ด ที่ บ่ อ นทํ า ลายสั ง คมไทยมาหลายสิ บ ปี แ ละนั บ วั น แต่ จ ะรุ น แรงขึ้ น
สมัยก่อนชาวไทยภูเขาเคยปลูกฝิ่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุตส่าห์อาบเหงื่อต่างน้ํา ตั้งโครงการ
หลวงขึ้นมาแก้ไขชวนชาวไทยภูเขาให้หันมาปลูกพืชเมืองหนาวแทน จนขณะนี้ พวกเขาเลิกปลูกฝิ่นไปแล้ว
พืชเมืองหนาวทํารายได้ดีกว่ามาก ข้าพเจ้าก็นึกว่าจะเบาใจเรื่องยาเสพติดไปได้ ที่ไหนได้ กลับมีผู้ใ ช้
ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดและยังมีผู้ลักลอบผลิตอีกด้วย โดยเฉพาะชนิดที่แพร่ได้เร็วยิ่งกว่าเชื้อ
โรค คือ ยาบ้า เพราะสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้าหาได้ง่าย ผลก็คือ คนไทยตกเป็นทาสยาบ้าแล้ว ล้าน ๆ คน
ข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่า ยาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอย แม้กระทั่งในโรงเรียน หรือ ในวัด ผู้ผลิต
ยาเสพติดและผู้ขายกําลังทําตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็น น่ากลัวเหลือเกิน
เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖ ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจํานวนหนึ่งให้แก่ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด ต่อมาสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดได้นําเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสํานักงาน จัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติด
ขึ้น โดยขอใช้ชื่อว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมการแก้ปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ.๒๕๔๗
จํานวน ๖๗๒ หมู่บ้าน
ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า รัฐบาลจะสานต่อโครงการนี้ อนึ่งถ้าสังคมไทยปล่อยให้รัฐบาลทํางานฝ่ายเดียวคงไม่
สําเร็จ คนไทยทุกคนต้องผนึกกําลังมาช่วยกัน โดยเริ่มจากคนในครอบครัวก่อน ต่อจากนั้นคือ คนในสังคม
ทั้งหมดต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกัน ควรต่อต้านและประณามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด รวมทั้ง
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ทําไมปล่อยให้ลูกหลาน ติดยา โดยไม่พาไปรักษา ท่านต้องให้เวลา และกําลังใจ
ในการฟื้นฟูลูกหลานที่ติดยา เพื่อให้เขากลับคืนมาเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม และเป็นกําลังของครอบครัว
ต่อไป...........”
พระราชทานแก่คณะบุคคลทีเ่ ข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
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แนวทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
---------------------------เจตนารมณ์
ด้วยสํ านึกในพระมหากรุณาธิคุ ณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด และทรง
พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ริเริ่มโครงการหลวง และ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ในปีมหามงคล พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอเชิญชวนชาวไทยทุกภาคส่วน น้อมนํากระแสพระราชดํารัสของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่ องในโอกาสวั นเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตํ าหนักจิตรลดา
รโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ร่วมแสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๑. สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
หลังจากรัฐบาลประกาศสงครามกับยาเสพติดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และดําเนิน ยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยกําหนด Roadmap การต่อสู้กับยาเสพติด และ ปฏิบัติการกวาดล้าง
ยาเสพติดมาเป็นระยะ ทําให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดลดความรุนแรงลงจนไม่ส่งผลกระทบต่อความ
เดือดร้อนของประชาชนโดยทั่วไปมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ปัจจุบัน สถานการณ์ยาเสพติดหวนกลับมา
เป็นปัญหาสําคัญและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมีความรุนแรงมากขึ้นใกล้เคียงกับระดับก่อนประกาศสงคราม
กับยาเสพติด จากผลการสํารวจความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในเดือน ธันวาคม ๒๕๔๗ อยู่ที่ร้อยละ ๑.๘
ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงผลการสํารวจครั้งล่าสุดในเดือน กรกฎาคม
๒๕๕๔ ความรุนแรงของปัญหาอยู่ที่ร้อยละ ๒๓.๔ ทั้งนี้ ปัจจัยสําคัญส่วนหนึ่งเนื่องมาจากพลังแผ่นดินทุก
ภาคส่วนยังไม่เข้มแข็งพอที่จะผนึกกําลังเป็นวาระของคนในชาติที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาจนนําไปสู่ชัยชนะ
อย่างยั่งยืน รวมทั้งจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมภายในประเทศที่ส่งผลทําให้ผู้คนส่วนหนึ่งตกเป็นเหยื่อ
ของยาเสพติด ควบคู่กับปัจจัยจากภายนอกประเทศที่ยังคงส่งผลทําให้ปัญหาการผลิตและนําเข้ายาเสพติด
ยังคงเป็นปัญหาสําคัญ

-๒จากการประเมินสถานะของปัญหายาเสพติด มีสถานการณ์สําคัญที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงระยะที่
ผ่านมา โดยปัจจัยเงื่อนไขที่ทําให้ปัญหายาเสพติดดํารงอยู่และจะขยายตัวรุนแรงขึ้น ดังนี้
๑.๑ สถานการณ์ด้านการผลิต การค้า และนําเข้ายาเสพติด (Supply)
๑.๑.๑ สถานการณ์ภายนอกประเทศ จากข้อมูลการข่าวพบการลําเลียงสารตั้งต้น และ
เคมีภัณฑ์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือเป็นจํานวนมาก ทําให้ชนกลุ่มน้อยในประเทศดังกล่าวมี
ศักยภาพผลิตยาเสพติดได้อย่างไม่จํากัด แต่ในปัจจุบันประมาณการปริมาณยาเสพติดที่พักคอยอยู่นอก
ประเทศ มียาบ้าประมาณ ๘๐-๑๐๐ ล้านเม็ด ไอซ์ ๑,๕๐๐ กิโลกรัม และเฮโรอีน ๑,๕๐๐ กิโลกรัม โดยร้อย
ละ ๘๐ เป็นของกองทัพสหรัฐว้า (UWSA)
๑.๑.๒ สถานการณ์การผลิต ปัญหาการลักลอบผลิตยาเสพติดหวนกลับมาในประเทศอีก
ครั้ง ปัจจัยทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านยังคงทําให้แหล่งผลิตยาเสพติดนอกประเทศมีการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน สามารถจับกุมแหล่งผลิตได้ ๑๔ ครั้ง ในช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒
ส่ว นมากเป็น แหล่ง ผลิ ตอั ด เม็ด ยาบ้ า ขนาดเล็ก และมี บ างแห่ ง เป็ น แหล่ งผลิ ต หัว เชื้ อ ยาบ้ า ในลัก ษณะ
KITCHEN LAB แต่ในปี ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบันพบแหล่งผลิตอัดเม็ดที่ใช้เครื่อง Rotary ซึ่งสามารถอัดเม็ดได้
ครั้งละมากๆ เพิ่มขึ้น สําหรับเมทแอมเฟตามีน มีลักษณะผลึกใส หรือที่เรียกว่า ICE ซึ่งเป็นเมทแอมเฟตามีน
ที่มีความบริสุทธิ์สูง พบว่ามีการลักลอบนําเข้าและแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกัน พบว่ามีการลักลอบลําเลียงยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน ทั้งที่ผลิตใน
ประเทศไทย และนําเข้าจากต่างประเทศจํานวนมาก ไปสู่แหล่งผลิตเมทแอมเฟตามีนในประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อสกัดสารซูโดอีเฟดรีน มาใช้ในการผลิตยาบ้าและไอซ์ ทดแทนสารอีเฟดรีนและซูโดอีเฟดรีนบริสุทธิ์ที่ถูก
ควบคุม อย่างเข้มงวด แม้จะมีค วามร่วมมื อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคในการร่วมมือด้านการข่าว
ปราบปรามในระดับปฏิบัติการ รวมทั้งการดําเนินมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนมากขึ้น แต่ก็
ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุมปัญหา จําเป็นต้องยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก
โดยบูรณาการอย่างเชื่อมโยงกับภารกิจการสกัดกั้นภายในประเทศ
๑.๑.๓ สถานการณ์การนําเข้ายาเสพติด ภาคเหนือตอนบนยังคงเป็นพื้นที่นําเข้ายาเสพติด
ที่สําคัญ ยาเสพติดส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐ ลักลอบนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านทางชายแดนภาคเหนือ ใน
พื้นที่ ๑๔ อําเภอ ๓ จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) ในขณะเดียวกันการนําเข้าในพื้นที่ภูมิภาค
ด้านอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการนําเข้าจากกลุ่มผู้ค้าและลําเลียงยาเสพติด
ข้ามชาติผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความสําคัญมากขึ้น
๑.๑.๔ สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาด ผู้ค้ายาเสพติดที่ถูกจับกุมดําเนินคดีในช่วงระยะ
ที่ผ่านมา แม้จะถูกดําเนินคดีด้วยมาตรการตามกฎหมายแต่ยังคงมีพฤติการณ์ความเคลื่อนไหวโดยการติดต่อ
สั่งการค้ายาเสพติดจากเรือนจํ า ซึ่งพบว่าผู้ต้องขังหลายรายมีศักยภาพและความเคลื่อนไหวสูง และมี
เครือข่ายที่สามารถติดต่อกับผู้ต้องขังในเรือนจําอื่นๆ และผู้ร่วมงานภายนอกได้อย่างต่อเนื่อง พบนักค้า
ยาเสพติดรายเก่าบางส่วนที่กลับมาเคลี่อนไหวใหม่ ในขณะที่กลุ่มองค์กรอาชญากรรมและอาชญากรรมข้าม
ชาติมีบทบาทและความสําคัญมากขึ้นในการลักลอบนํายาเสพติดจากภูมิภาคอื่นเข้ามาจําหน่ายในประเทศ

-๓เครือข่ายชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวไนจีเรีย อิหร่าน ปากีสถาน จีน สิงคโปร์ อินเดีย รวมทั้งประเทศเพื่อน
บ้านโดยรอบ ซึ่งแต่ละปีถูกจับกุมได้เฉลี่ย ๒,๕๐๐ คดี นอกจากนี้ยังคงมีผู้ค้ารายใหม่เข้าสู่วงจรการค้า
เพิ่ม ขึ้น โดยเจ้ าหน้ าที่ รัฐบางส่วนเข้าไปมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง สําหรับนักค้าระดับขายส่ ง/รายย่อย
แพร่กระจายตามชุมชน/หมู่บ้าน และค้ายาเสพติดด้วยความระมัดระวังตัวมากขึ้น ขณะที่ผู้เสพพัฒนาตัวขึ้น
เป็นนักค้ารายย่อยตามชุมชนต่างๆ
๑.๑.๕ การจับกุมคดียาเสพติด “เพิ่มขึ้น” อย่างต่อเนื่อง จากปี ๒๕๔๙ จํานวน ๘๓,๓๓๔
คดี ผู้ต้องหา ๙๒,๑๖๒ คน เพิ่มเป็น ๑๗๑,๑๙๘ คดี ผู้ต้องหา ๑๘๖,๓๓๒ คน ในปี ๒๕๕๓ และในปี ๒๕๕๔
คาดว่าสถิติการจับกุมจะใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๓ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๖๓,๙๓๕
คดี ผู้ต้องหา ๖๙,๘๖๗ คน เช่นเดียวกับจํานวนผู้เข้ารับการบําบัดรักษา เพิ่มขึ้นจาก ๕๐,๑๘๐ คนในปี
๒๕๔๙ เป็น ๑๑๕,๓๔๗ คน ในปี ๒๕๕๓ ซึ่งปัญหายาเสพติดในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงจําเป็นต้องพัฒนาด้านการข่าว การสืบสวนปราบปรามและดําเนินการ
ด้านทรัพย์สิน ระบบการอํานวยการ เครื่องมือ กลไก รวมทั้งความร่วมมือกับต่างประเทศให้มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนสามารถนําผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้เกี่ยวข้องมาดําเนินคดีตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑.๒ สถานการณ์ด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
ปัญหาสําคัญที่ทําให้ปัญหายาเสพติดภายในประเทศขยายตัว คือ ยังคงมีผู้เสพผู้ติดซึ่งเป็น
ตลาดรองรับยาเสพติดจํานวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนซึ่งมีจํานวนมากขึ้นและมีแนวโน้มอายุลดลง
รวมทั้งผู้เสพติดรายใหม่ที่เข้าสู่วงจรปัญหา ในขณะที่ยังมีผู้เสพติดส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มผู้ติดรุนแรงเริ่มมีอาการ
ทางจิตและประสาทก่อผลกระทบสร้างความเดือดร้อนต่อสังคมอย่างมาก
จากปัญหาดังกล่าว จําเป็นต้องบูรณาการและบริหารจัดการระบบการบําบัดรักษาทั้ง ๓
ระบบ ได้แก่ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด และระบบต้องโทษ ให้ประสานสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่าง
จริงจัง และดําเนินการให้ครบวงจรไปถึงขั้นการติดตาม ช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาหลังการบําบัดจนทําให้ผู้
เสพผู้ติดกลับมาเป็นกําลังของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
๑.๓ สถานการณ์ด้านกลุ่มเสี่ยง (Potential Demand)
กลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นปัญหาสําคัญปัญหาหนึ่งที่ทํา
ให้ปัญหาด้าน Demand ไม่ลดลง เนื่องจากจํานวนผู้เสพ/ผู้ติด ส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสพติดที่เข้า
รับการบําบัดรักษาในแต่ละปี เป็นผู้เสพติดรายใหม่
กลุ่มผู้เข้าไปกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีแนวโน้มเป็นกลุ่มเยาวชน และวัยแรงงาน
มากขึ้น โดยอายุของผู้เข้ามาเกี่ยวข้อง มีแนวโน้มลดลงมาสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ํากว่า ๒๐ ปี โดย
พิจ ารณาจากข้ อ มู ล ผู้ เ ข้ า รับ การบํ า บั ดรั ก ษาเปรี ย บเที ย บตั้ ง แต่ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ พบว่ า ผู้ เ ข้ ารั บ การ
บําบัดรักษาที่เป็นผู้เสพรายใหม่มีช่วงอายุระหว่าง ๑๕-๑๙ ปี มากที่สุด โดยในปี ๒๕๕๑ มีจํานวน ๓,๔๗๐
ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๙ ปี ๒๕๕๒ มีจํานวน ๓,๗๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๙ และปี ๒๕๕๓ มี
จํานวน ๔,๑๕๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๑ โดยหากจะดําเนินการป้องกันต้องเริ่มดําเนินการตั้งแต่ก่อนช่วง
อายุดังกล่าว คือ ควรเริ่มตั้งแต่ ๗-๑๙ ปี ซึ่งมีจํานวนประมาณ ๑๑,๗๓๔,๗๔๒ คน จากข้อมูลประมาณการ

-๔ประชากรไทย ปี ๒๕๕๓ ทั้งหมด ๖๒.๕ ล้านคน อยู่ในระบบการศึกษา ๙,๖๑๘,๔๔๖ คน แบ่งเป็น
ระดับประถมศึกษา จํานวน ๔,๘๑๗,๗๖๔ คน ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๓,๘๒๖,๕๐๗ คน และระดับ
อาชีวศึกษา จํานวน ๙๗๔,๑๗๕ คน และอยู่นอกระบบการศึกษา จํานวน ๒,๑๑๖,๒๙๖ คน และเมื่อ
ประมาณการจํานวนประชากรที่ต้องเร่งป้องกันและที่มีโอกาสเสี่ยงสูง โดยคิดคํานวณจากสัดส่วนความเสี่ยง
ของข้อมูลการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child Watch) ในปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑ พบว่ามีจํานวน
ประมาณ ๒,๙๖๒,๙๘๑ คน แบ่งเป็นประชากรในโรงเรียนประมาณ ๘๔๖,๖๘๕ คน และประชากรนอก
โรงเรียนประมาณ ๒,๑๑๖,๒๙๖ คน
ปัญหาดั งกล่ าวเกี่ ยวเนื่องกับปัญหาพื้นฐานด้า นเศรษฐกิจ และสังคมยั งคงเป็นเงื่ อนไข
ผลักดันให้เด็กเยาวชนตกเป็นกลุ่มเสี่ยงและเข้าสู่วงจรปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะความอ่อนแอของสถาบัน
สังคมและครอบครัว ปัญหาความยากจน ปัญหาความไม่เป็นระเบียบและการปล่อยปละละเลยต่อการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของสถานบันเทิง สถานบริการ หอพักและแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ซึ่งจําเป็นต้องควบคุม
และจัดระเบียบ เพื่อมิให้พื้นที่เสี่ยงดังกล่าวเป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนและแก้ไขพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดป้องกันมิให้เด็กเยาวชนโดยทั่วไป ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่มิให้ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงและเข้าสู่วงจรของ
ปัญหา
๑.๔ สถานการณ์ด้านพื้นที่
หมู่บ้านและชุมชนเป็นจุดแตกหักในการเอาชนะยาเสพติด จากหมู่บ้าน/ชุมชนรวม ทั่ว
ประเทศ ๘๔,๓๐๒ แห่ง ช่วงระหว่างปี ๒๕๔๗-๒๕๕๔ ได้มีการประกาศเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ซึ่งมีศักยภาพในการเฝ้าระวังดูแลปัญหายาเสพติดควบคู่กับการพัฒนาแก้ไขปัญหาพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ
สังคม รวม ๑๒,๑๘๙ แห่ง จําเป็นต้องรักษาสถานภาพและพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ
การขยายพื้นที่อย่างมีคุณภาพ
๑.๕ ปัญหายาเสพติดเกี่ยวโยงกับคดีอาชญากรรม และความมั่นคงตามชายแดน จากการตรวจสอบ
ฐานข้อมูลทะเบียนคดียาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส.กับฐานข้อมูลจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สพฐ.
และกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สทศ. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓ พบผู้ต้องหา
คดียาเสพติดเริ่มต้นจากคดียาเสพติดก่อน แล้วไปกระทําผิดคดีอาชญากรรม ร้อยละ ๖๐.๑ นอกจากนี้
ข้อมูลการข่าวพบเครือข่ายยาเสพติดตามแนวชายแดนโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเชื่อมโยงกับ
การค้าสินค้าหนีภาษี น้ํามันเถื่อน และการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่
๑.๖ เจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นับตั้งแต่
ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน เฉลี่ยปีละ ๑๐๐ คน ส่วนมากเป็นทหาร ตํารวจ (ชั้นประทวน) และเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น เช่น อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
๑.๗ ประมาณการผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด สถาบันทางวิชาการประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในปี ๒๕๕๓ มีจํานวน ๑.๒ ล้านคน หรือสัดส่วน ๑๙ คน ต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน และเมื่อสํารวจความชุก
ของปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน จากฐานข้อมูลการข่าว การสํารวจของหน่วยงาน ภาคประชาสังคม

-๕และสถิติจับกุม-บําบัดรักษา พบว่าหมู่บ้าน/ชุมชนในประเทศไทยทั้งหมด ๘๔,๓๐๒ หมู่บ้าน แบ่งเป็น
หมู่บ้านที่ปรากฎข้อมูลว่ามีปัญหายาเสพติดหนาแน่นมาก ๑๑,๐๓๘ หมู่บ้าน (๑๓.๐๙) ปานกลาง ๑๘,๑๙๒
หมู่บ้าน (๒๑.๕๘) น้อย ๓๑,๓๕๔ หมู่บ้าน(๓๗.๑๙) และไม่มีปัญหา ๑๙,๖๑๖ หมู่บ้าน (๒๓.๒๗) สําหรับ
ความชุกของปัญหาในระดับอําเภอ พบความชุกมาก ๓๓๘ อําเภอ (๓๖.๓๘) ปานกลาง ๔๔๖ อํ าเภอ
(๔๘.๐๑) ความชุกน้อย ๑๔๔ อําเภอ(๑๕.๕) และไม่มีปัญหา ๑ อําเภอ (๐.๑๑)
๑.๘ ไอซ์ เป็นยาเสพติดที่เริ่มขยายฐานตลาดผู้เสพลงสู่ระดับล่าง ไอซ์ กลายเป็นตัวยาที่มีแนวโน้ม
ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกระจายไปทุกพื้นที่ ด้วยกลยุทธการขายที่ขึ้นตามกําลังซื้อ ด้วยการแบ่ง
บรรจุในขนาดที่เล็กลง ทําให้ไอซ์เข้าถึงลูกค้าระดับล่างได้เร็วขึ้น จากสถิติ ปี ๒๕๔๙ จับกุมได้ ๙๘๘ คดี ของ
กลาง ๙๔ ก.ก. เพิ่มเป็น ๗๕๒๓ คดี ของกลาง ๗๐๐ ก.ก. และปี ๒๕๕๔ (ข้อมูล ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔)
จับกุมได้ ๔,๕๑๖ คดี ของกลาง ๕๓๔ ก.ก. ขณะที่ ยาบ้า ยังคงครองอันดับการค้าและแพร่ระบาดสูงสุด
จาก ๕๙,๐๐๐ คดี ของกลาง ๑๒,๔๘๙,๔๐๑ เม็ ด ในปี ๒๕๔๙ เพิ่ ม เป็ น ๑๓๘,๐๙๕ คดี ของกลาง
๕๐,๓๒๗,๘๗๕ เม็ด ในปี ๒๕๕๓ สําหรับปี ๒๕๕๔ จับกุมได้ ๔,๕๑๖ คดี ของกลาง ๒๖,๖๕๗,๙๗๖ เม็ด
๒. การดําเนินงานที่ผ่านมา
ช่วงการประกาศสงครามขั้นเด็ดขาดกับยาเสพติด (กุมภาพันธ์ - ธันวาคม ๒๕๔๖) ได้ดําเนินกล
ยุทธ์ แยกสลายทําลายโครงสร้างปัญหา ด้วยการดึงกลุ่มผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และกลุ่มผู้ค้ารายย่อย มาฟื้นฟู
พัฒนาให้กลับมาเป็นพลังแผ่นดิน ควบคู่กับการกดดันและปราบปรามขั้นเด็ดขาดกับผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด
รายสําคัญที่ไม่เลิกพฤติการณ์ รวมทั้งได้มีความพยายามที่จะฟื้นฟู ดูแล พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของ
พลังแผ่นดินและชุมชนให้เข้ามาเฝ้าระวังดูแลปัญหาและนําไปสู่ความยั่งยืน ส่งผลให้มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
มารายงานตัวเข้ารับการบําบัดรักษา กว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน ผู้ค้ามารายงานตัว กว่า ๔๓,๐๐๐ คน ซึ่งส่วนหนึ่ง
ได้นําเข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมให้ ละ เลิก เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งได้มีการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน และกลุ่มพลังแผ่นดินในการเฝ้าระวังดูแล ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา มีผู้ประสานพลังแผ่นดินทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
สถานศึกษา สถานประกอบการ ทั่วประเทศ
การดําเนินยุทธศาสตร์และปฏิบัติการต่อเนื่องเป็นระยะ จนถึงปฏิบัติการล่าสุด เป็นความพยายาม
ในการชี้สถานการณ์ปัญหาที่ตรงจุด และกําหนดภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของกลไกของสังคมเพื่อเป็นรั้วป้องกันยาเสพติดซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะนําไปสู่การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งบรรลุถึงขั้นที่จะเอาชนะยาเสพติด ซึ่งเป็นภารกิจที่จะต้องดําเนินการในช่วงระยะต่อไป

-๖๓. นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยในด้านของยาเสพติด ได้มีการบรรจุไว้
ในนโยบายของรัฐบาล ดังนี้
“๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
๑.๒ กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรม
ในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตาม
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดําเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุก
กับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบ
เข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการป้องกันกลุ่ม
เสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินใน
การต่อสู้กับยาเสพติด
๑.๕ เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดยน้อมนํากระแส
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดย
เน้นการส่งเสริมความร่วมมือ ในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ อํานวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่
เกี่ ย วข้ อ งให้ ส อดคล้ อ ง ทั น สมั ย กั บ สภาพความเป็ น จริ ง ของปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดจนเยี ย วยาผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม
นโยบายที่จะดําเนินการภายในช่วงระยะ ๔ ปีของรัฐบาล
๒. นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้กองทัพพัฒนาความสัมพันธ์
ทางทหารกับมิตรประเทศ และมีความพร้อมในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ พัฒนา
ความสัมพันธ์ของหน่วยงาน ด้านความมั่นคงและกองทัพกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับ
ประเทศเพื่อนบ้านบนพื้นฐานของการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
ดําเนินการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนตามหลักฐานพื้นฐานของกฎหมายและสนธิสัญญาที่มีอยู่เพื่อมิให้
เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อระงับยับยั้งและ
ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดให้หมดไป

-๗๒.๕ เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบป้องกันและบังคับใช้
กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด ดูแลให้ความเป็นธรรมและ
เฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศควบคู่ไปกับการจัดการ
แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแล
สิทธิขั้นพื้นฐาน
๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๔.๓.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
และพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการ
หมกมุ่นมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด”
๔. แนวความคิดการดําเนินยุทธศาสตร์
๔.๑ การแก้ไขและพลิกสถานการณ์ให้สามารถเอาชนะยาเสพติดจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนจนเกิดเป็นพลังแผ่นดิน ซึ่งเป็นปัจจัยเงื่อนไขสําคัญลําดับแรกในการเอาชนะยาเสพติด
๔.๒ การแก้ไขปัญหายาเสพติดจําเป็นต้องตัดวงจรปัญหา ๓ วงจร อันได้แก่ การลดปัญหาการผลิต
การค้ายาเสพติด การลดปัญหาผู้เสพผู้ติด การแก้ไขกลุ่มเสี่ยงและป้องกันมิให้เกิดผู้เสพติดรายใหม่
แนวทางการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดนี้ มุ่งการดําเนิ น
ยุทธศาสตร์ ด้วยการมีส่ วนร่วมของคนในชาติ ทุกภาคส่วน โดยไม่ ก่อเกิดผลกระทบในทางลบเพื่ อเป็น
รากฐานการนําไปสู่ความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหา จึงดําเนินการเป็นลําดับขั้นตอน ดังนี้
ใช้หลักเมตตาธรรม ในการตัดวงจรด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบและ
เดือดร้อนมากที่สุด จําเป็นต้องได้รับการเยียวยารักษาโดยเร่งด่วนอันเป็นการคืนคนสู่ครอบครัว ชุมชน
สังคมและประเทศชาติด้วยความเข้มแข็งและกระบวนการมีส่วนร่วมของพลังสังคมและพลังชุมชน
การตัดวงจรกลุ่มเสี่ยงและป้องกันมิให้เกิดผู้เสพติดรายใหม่ ด้วยการแก้ปัญหากลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง
และสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กและเยาวชน
การลดปัญหาการผลิตการค้ายาเสพติด ด้วยการปราบปรามเพื่อนําผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติดมา
ลงโทษด้วยมาตรการทางกฎหมายและกลไกกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ซึ่งจะต้องดํารง
ความเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาผู้เสพผู้ติดและกลุ่มเสี่ยง
สร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศในทุกระดับ เพื่อหยุดยั้งการผลิต และร่วมมือกันในการสกัดกั้น
การลักลอบนําเข้า/ส่งออกยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด
ทั้ ง นี้ การตั ด วงจรปั ญ หาแต่ ล ะด้ า น ต้ อ งมี ก ารดํ า เนิ น ยุ ท ธศาสตร์ ทุ ก ด้ า นอย่ า งบู ร ณาการและ
ผสมผสานสอดคล้องสัมพันธ์กัน ตามสถานการณ์ของพื้นที่ โดยมุ่งต่อเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ตาม Roadmap
แต่ละระยะร่วมกัน

-๘๔.๓ ความยั่งยืนของการเอาชนะยาเสพติดอยู่ที่ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่จะสามารถเฝ้า
ระวั ง ดูแ ลและแก้ ปัญหาต่อเนื่องในระยะยาว จึงเป็นจุดแตกหั กของปัญ หา เงื่อนไขความเข้ มแข็ งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีความเอาจริงเอาจังในระดับพื้นที่ โดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงานองค์กรทุกระดับทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และท้องถิ่น ยึดหลักการร่วมกันคิด ร่วมกัน
วางแผน ร่วมกันทํางาน สร้างเอกภาพในการทํางานแบบบูรณาการ
แนวทางหลักของการบริหารจัดการจึงใช้พื้นที่เป็นศูนย์กลาง โดยให้อํานาจกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะระดมสรรพกําลังในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารในพื้นที่ ประกอบด้วย
.... ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่... ร่วมเป็นทีมรับผิดชอบต่อผลสําเร็จ
ในการแก้ไขปัญหา โดยมีทีมปฏิบัติการระดับอําเภอ ประกอบด้วยนายอําเภอ ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธร
สาธารณสุขอําเภอ พัฒนาชุมชนอําเภอ และ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ เป็นแกนขับเคลื่อนการทํางาน
ร่วมกับผู้นําและแกนนําในหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นําท้องถิ่น โดยกระบวนการประชาคมเป็นหลัก
๔.๔ การปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด มุ่งให้สามารถลดความรุนแรง
ของปัญหายาเสพติดจนไม่กระทบความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี และมุ่งดําเนินงานมาตรการต่อเนื่องโดยปฏิบัติการตามสถานการณ์เป็นระยะ ควบคู่กับการ
กําหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อกําหนดแนวทางสร้างความยั่งยืนใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะยาว ให้สอดคล้องรองรับเป้าหมายและทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
๕. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด คือ ยุติสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนและสังคมให้ได้อย่างรวดเร็ว
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยพลังแผ่นดินทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด จนไม่
ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน ภายในระยะเวลา ๑ ปี (ปี ๒๕๕๕)
๖. เป้าหมาย
๖.๑ พื้นที่เป้าหมาย
๖.๑.๑ กําหนดพื้นที่ปฏิบัติการทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นพื้นที่ลดระดับปัญหายาเสพติด
เพื่อให้เป็นไปตาม วาระแห่งชาติ
๖.๑.๒ กําหนดพื้นที่เป้าหมายสําคัญที่มีสถานะของปัญหายาเสพติดในเกณฑ์สูง ที่ต้อง
เร่งรัดและลดระดับความรุนแรงของปัญหา ด้วยการจัดองค์กรอํานวยการประสานและกําหนดแผนปฏิบัติ
การเป็นการเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา ได้แก่

-๙๖.๑.๒.๑ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จากสถานะที่เป็นพื้นที่ค้าและแพร่ระบาดมาก
ที่สุดของประเทศ
๖.๑.๒.๒ พื้ น ที่จั งหวัด ชายแดนภาคเหนื อ ๓ จัง หวั ด ได้ แ ก่ จั งหวั ด เชี ย งใหม่
เชียงราย แม่ฮ่องสอน จากสถานะที่เป็นพื้นที่ด่านหน้าการสกัดกั้นยาเสพติด ที่มีปริมาณการลักลอบนําเข้า
ยาเสพติดสูงที่สุด
๖.๑.๒.๓ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา นราธิวาส
ปัตตานี จากสถานะที่เป็นพื้นที่ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีปัญหาเกี่ยวเนื่องกับปัญหายาเสพติด และเป็น
พื้นที่ที่ถูกกําหนดในนโยบายเร่งด่วนอีกปัญหาหนึ่งของรัฐบาล
๖.๑.๓ เป้าหมายในระดับพื้นที่ จําแนกการดําเนินการเป็น
๖.๑.๓.๑ กํ า หนดพื้ น ที่ ทุ ก อํ า เภอทั่ ว ประเทศเป็ น พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารลดปั ญ หา
ยาเสพติด โดยให้ความสําคัญกับพื้นที่ ๓๓๘ อําเภอ/เขตที่มีระดับความหนาแน่นของปัญหาในเกณฑ์สูง ที่
จะต้องใช้สรรพกําลังเพิ่มมากขึ้น
๖.๑.๓.๒ กําหนดพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ โดยให้
ความสําคัญกับพื้นที่ที่ปรากฎข่าวสารว่ามีปัญหาในระดับมากและปานกลาง ประมาณ ๖๐,๕๘๔ หมู่บ้าน/
ชุมชน เป็นความเร่งด่วนที่จะพิสูจน์สถานะปัญหาและแก้ไข
๖.๑.๔ กําหนดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นพื้นที่ต้องรักษาสถานภาพและพัฒนาไปสู่
ความเข้ม แข็ งอย่ างยั่งยืนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย หมู่บ้านกองทุ น แม่ของแผ่นดิ นที่ อยู่เดิ ม ๑๒,๑๘๙
หมู่บ้าน/ชุมชน และ หมู่บ้านที่เตรียมขยายเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มเติมอย่างมีคุณภาพในปี ๒๕๕๕
ในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด
๖.๒ ประมาณการเป้าหมายบุคคล
๖.๒.๑ ลดจํานวนผู้เสพยาเสพติดทั่วประเทศ ด้วยการนําเข้าบําบัดรักษา เป็นสิ่งที่ต้อง
เร่งดําเนินการอย่างจริงจัง โดยหากสามารถลดได้ถึงจํานวน ๔๐๐,๐๐๐ คน อย่างมีคุณภาพและให้
ความสําคัญกับกระบวนการดําเนินการ และติดตาม ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาพื้นฐาน จนบุคคล
เหล่านี้ ไม่กลับมามีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดซ้ําอีก ประมาณ ๘๐% ใน ๑ ปี
๖.๒.๒ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดเพิ่มขึ้นให้กับเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (อายุ ๗-๑๙ ปี)
๖.๒.๓ ปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติดระดับต่างๆในทุกจังหวัดให้มีผลเพิ่มขึ้น และดําเนิน
มาตรการทางด้านทรัพย์สินในคดีที่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย รวมทั้งเพิ่มการดําเนินการตามมาตรการบังคับ
โทษปรับ ให้ได้ประมาณ ๘,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ คดี ในปี ๒๕๕๕ เพื่อตัดวงจรในด้าน supply ตามหลักนิติธรรม
๖.๒.๔ ดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๖.๒.๕ ดําเนินการต่อผู้ต้องขังในเรือนจําที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด

- ๑๐ ๗. กลยุทธการดําเนินงานของรัฐบาล
รัฐบาล ถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และ
น้อมนํากระแสพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้สําเร็จ
ลุล่วง โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลัก กําหนดกลยุทธ์สําคัญที่จะ
ดําเนินการ คือ ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง เพื่อให้เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักใน
การขับเคลื่อนงานยาเสพติด
๗ แผน ประกอบด้วย
แผนที่ ๑ แผนสร้ า งพลัง สัง คมและพลัง ชุ ม ชนเอาชนะยาเสพติ ด เป็ น แผนที่ ทํา ให้
หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ประมาณ ๘๕,๐๐๐ แห่ง มีการรวมตัวเป็นพลังแผ่นดิน และใช้พลังที่รวมตัวนี้
ดํ า เนิ น การป้ อ งกั น เฝ้ า ระวั ง และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก ร
หน่วยงาน โรงเรียน สถานประกอบการ ภาคเอกชนทุกแห่ง ได้รวมกันเป็นพลังแผ่นดินทั่วประเทศ รัฐบาล
หยิบยกแผนนี้ เป็นแผนแรก เพื่อต้องการสื่อให้สาธารณชนทั้งประเทศได้ระลึกว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติด
จะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน
แผนที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand) เป็นแผนทีล่ ดจํานวนผู้
เสพยาเสพติดในประเทศไทย ประมาณการว่า จํานวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยในขณะนี้ กว่า ๑.๒
ล้านคน ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปีแรกจะดําเนินการให้ได้ถึง ๔๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ โดยจะดําเนินการนําผู้
เสพเข้ารับการบําบัดรักษาในทุกระบบ ทั้งระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด ระบบต้องโทษ จะขยายสถาน
บําบัดให้เพียงพอ และจะให้องค์กรภาคเอกชน ภาคชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันบําบัดรักษา
รวมทั้งจะดําเนินการต่อผู้เสพให้ครบวงจร ทั้งการติดตาม ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลผู้เสพในด้านอาชีพ การงาน
สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติ ไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ําอีก
แผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (Potential Demand) เป็น
แผนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไป เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อ
ปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งจะเป็นการตัดการเพิ่มขึ้นของผู้เสพรายใหม่ โดยจะให้
ความสําคัญในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้ง ขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติด
ให้หมดไป จะสร้างคุณภาพชีวิต ทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย เป็นแผนที่ลดผู้ผลิต ผู้ค้า
ผู้ลําเลียงยาเสพติดในทุกระดับ เพื่อตัดวงจรที่จะนํายาเสพติดมายังตลาดผู้เสพ รั ฐบาลจะเน้นย้ําให้ใ ช้
หลักการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด ใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สิน การสืบสวนขยาย
ผล เป็นแนวทางปฏิบัติหลัก จะมุ่งลดความเดือดร้อนของประชาชนต่อปัญหาการค้ายาเสพติดในชุมชน จะ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เอื้ออํานวยต่อการปราบปรามยาเสพติด รวมทั้ง จะลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด

- ๑๑ แผนที่ ๕ แผนความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ เป็ น แผนที่ จ ะแสวงความร่ ว มมื อ กั บ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อร่วมกันปราบปรามการผลิตและค้ายาเสพติด มิให้
ปัญหายาเสพติดเป็นภัยของแต่ละประเทศ โดยจะเร่งรัดในด้านความร่วมมือในทุกด้าน ทั้งในด้านการข่าว
การปราบปราม การปฏิบัติการร่วม รวมทั้ง ใช้นโยบายเชิงรุกการพัฒนาพื้นที่ชายแดนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้ชายแดนมีความเป็นอยู่อย่างสันติ
แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด เป็นแผนที่จะดําเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อสกัดกั้น
ยาเสพติดตามแนวชายแดนทุกด้าน มิให้มีการลักลอบนํายาเสพติดสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างแนวสกัดกั้นที่มีประสิทธิภาพ โดยจะเสริมความมั่นคงตาม
แนวชายแดน เพิ่มการลาดตระเวน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามเส้นทางชายแดน การสร้างหมู่บ้านชุมชน
เข้มแข็งตามแนวชายแดนเป็นหมู่บ้านสกัดกั้นยาเสพติดชายแดน จัดระเบียบหมู่บ้านตามแนวชายแดน
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพจุดตรวจ จุดสกัดกั้นตามเส้นทางตอนในทั่วประเทศ ให้เป็นตาข่ายการสกัดกั้นการ
ลําเลียงยาเสพติดทั่วประเทศ
แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ เป็นแผนที่ระดมสรรพกําลังทั้งประเทศเข้า
แก้ไขปัญหายาเสพติด มีการจัดองค์กร กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับ จะบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้าน โครงสร้ าง กลไก การบริหารงบประมาณ การพัฒนากําลังคน การสร้างขวัญ
กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น ฯลฯ รวมทั้ง จะจัดการบูรณาการการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระดับพื้นที่ มอบหมายบุคคลรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพชัดเจน
๔ ปรับ เป็นการปรับปรุงสิ่งที่มีความสําคัญในลําดับต้นๆ ๔ อย่าง เพื่อทําให้การเอาชนะยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ปรับที่ ๑ ปรับปรุงข้อมูล การข่าวให้ถูกต้อง ทันสมัย ซึ่งเป็นสิ่งชี้นําการแก้ไขปัญหา
ข้อมูลสําคัญที่จะปรับปรุง ก็คือ ข้อมูลผู้ค้า ข้อมูลผู้เสพ ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง ข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ข้อมูลการดําเนินงาน โดยจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนจัดการข้อมูลให้เชื่อมโยงกัน จัดตั้ง
ห้อง War Room ในทุกระดับทั้งในส่วนกลาง และจังหวัด มีการแสดงผลในระบบแผนที่ภูมิศาสตร์/GIS
ตามหลักการจัดระบบจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ปรับที่ ๒ ปรับบทบาท พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประกาศเรื่องยาเสพติดเป็น
วาระแห่งชาติ ต้องการแสดงให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการปฏิบัติปกติ
จะต้องมีการมอบหมายปรับกําลัง ปรับบทบาทเจ้าหน้าที่ให้พร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ โดยจะมีการมอบหมาย
หน้าที่หลัก-รองของการเป็นเจ้าภาพ มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในทุกระดับ มีเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆมา
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีการคัดเลือก คัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการรวมศูนย์
บูรณาการกําลังการปฏิบัติงาน ที่สําคัญ การควบคุมพฤติการณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้แสวงประโยชน์ต่อ
ยาเสพติด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งจะมีการลงโทษอย่างเด็ดขาด ทําให้ประชาชนไว้วางใจและเชื่อมั่น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

- ๑๒ ปรับที่ ๓ ปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ภาคส่วนต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนการดําเนินงาน จะต้องมีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายหลาย
ฉบับ เช่น พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดฯ ที่นําผู้เสพเข้าระบบบังคับบําบัด จะต้องปรับแก้
ให้คล่องตัว ลดขั้นตอน พระราชบัญญัติมาตรการฯ ที่ใช้ในการยึด อายัดทรัพย์สิน จะต้องปรับปรุงในด้าน
ระเบียบ ระยะเวลา เพื่อให้เป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง จะพิจารณาเพิ่มบทบาท อํานาจ
ให้กับชุมชนในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยถูกต้อง
ปรับ ที่ ๔ ปรั บ ทั ศ นคติข องสัง คมและชุม ชนมีส่ วนร่วมแก้ ไขปั ญ หายาเสพติด ให้
ประชาชนทั้งประเทศรู้ว่า ยาเสพติด ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายรัฐแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของประชาชนทั้ง
ประเทศที่ต้องร่วมกันเป็นเจ้าของปัญหา ร่วมแก้ไข สังคมมีการปรับทัศนคติ ต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ยุติ
พฤติ ก ารณ์ แ ล้ ว ด้ ว ยการให้ อ ภั ย ให้ ก ารยอมรั บ เปิ ด โอกาสให้ ป รั บ ปรุ ง ตั ว มี อ าชี พ การงานรองรั บ ใน
หน่วยงานต่างๆ สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ
๓ หลัก ได้แก่ ยึด ๓ หลักในการแก้ปัญหา ประกอบด้วย
หลักที่ ๑ หลักการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเมตตา ความรักในเพื่อนมนุษย์ อยากเห็น
คนผิดกลับตัวเป็นคนดี คืนความรักให้ครอบครัว คืนสุขให้ชุมชน โดยจะใช้มาตรการทางชุมชน มาตรการ
ทางสังคม มาตรการประชาคม เพื่อให้เป็นกระแสของคนหมู่มาก ทําให้เกิดผลต่อผู้กระทําผิดยาเสพติดคิด
ละเลิกด้วยกระบวนการทางสังคม เว้นแต่ผู้ไม่ยินยอม ก็จะดําเนินการอย่างจริงจัง ดังนั้น แผนงานทั้ง ๗
แผนจึงมีหลักนี้ แทรกอยู่
หลักที่ ๒ ยึดหลักนิติธรรม ใช้การบําบัด ป้องกัน ควบคู่ การปราบปราม เป็นการใช้
กระบวนการทางกฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจังตามหลักนิติธรรม และโดยที่ต้องการลด demand ผู้เสพ
ให้มากที่สุด การจะลดผู้เสพได้ จะต้องดําเนินการในด้าน supply และด้านป้องกัน ควบคู่ไปด้วย เพื่อตัด
วงจรการค้ า และป้ อ งกั น ผู้ เ สพรายใหม่ จึง สามารถลดปัญ หาได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ่ ง ก็ คื อ การบู ร ณาการ
มาตรการต่างๆ บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม
หลักที่ ๓ หลักแก้ปัญหาโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง หรือ Area Approach โดยยึด จังหวัด
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นตัวตั้งของการแก้ไขปัญหา ให้พื้นที่เป็นเจ้าของปัญหา สร้างความเข้มแข็งให้กับ
พื้นที่ ทั้งในด้านบทบาท อํานาจ การมอบหมาย การระดมสรรพกําลัง การงบประมาณ การบริหารจัดการ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด /นายอําเภอ เป็นเจ้าภาพ และรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเต็ม มี ๕ หน่วยหลัก
สําคัญ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตํารวจจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายศึกษาธิการจังหวัด
หน่วยงานด้านทหาร เป็นต้น
๖ เร่ง ได้แก่ การกําหนดการปฏิบัติที่เร่งด่วน ๖ เรื่องที่จะต้องเร่งดําเนินการ ได้แก่
เร่งที่ ๑ เร่งดําเนินการในด้านข้อมูล ปัญหา ให้ทุกหน่วยหาข้อมูลปัญหายาเสพติดที่เป็น
จริงในระดับพื้นทื่ ในทุกจังหวัด โดยจะใช้วิธีการที่รอบคอบ ชัดเจน ใช้งานการข่าวขยายผลจากผู้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด จากประชาคมชุมชน ฯลฯ และให้ตรวจสอบต่างๆ อย่างถูกต้อง และใช้ข้อมูลนี้มาจัดทําแผน
แก้ไขปัญหา รวมทั้ง เร่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทุกระดับ

- ๑๓ เร่งที่ ๒ เร่งลดจํานวนผู้เสพยาจากหมู่บ้าน/ชุมชน โดยจะเร่งจัดทําแผนบําบัดรักษา
ลดจํานวนผู้ เสพยาเสพติ ดในพื้นที่โดยเร็ว ยึดคุณภาพ และจะดําเนินการให้ครบวงจร ทั้งการติดตาม
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู การแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน
เร่งที่ ๓ เร่งแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศและการสกัดกั้นยาเสพติด โดยจะเร่ง
ประสานงาน ขยายความร่วมมือกับประเทศที่มีผลกระทบต่อปัญหายาเสพติดกับประเทศไทยมากที่สุด
ขยายความร่วมมือในระดับปฏิบัติให้มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นตามแนวชายแดน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเป้าหมายเร่งด่วนอันดับแรก เพื่อลดปริมาณ
นําเข้ายาเสพติดจากนอกประเทศให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมกันนี้ จะเร่งการจัดตั้งจุดตรวจเส้นทางตอนในให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เร่งที่ ๔ เร่งปราบปรามผู้ค้า ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ค้าที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน-สังคม ที่ประชาชนร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ
และจะมีการแจ้งผลการดําเนินงานให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้ง จะเร่งขยายผลการดําเนินงานในด้านยึด
ทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติดตามหลักนิติธรรม ให้เพิ่มมากขึ้น
เร่งที่ ๕ เร่งแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา ที่เป็นความห่วงใย
ของพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งประเทศ จะเร่งให้ทุกจังหวัดเข้มงวด กวดขันพื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่สร้างความ
เดือดร้อนรําคาญให้กับชุมชนและสังคม ที่สําคัญ ได้แก่ สถานบันเทิง แหล่งมั่วสุมของเยาวชน การรวมกลุ่ม
รถซิ่ ง ตามท้ อ งถนน การก่ อ เหตุ ท ะเลาะวิ ว าทของเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย ง และมี ผ ลต่ อ ประชาชนผู้ บ ริ สุ ท ธิ์
นอกจากนี้ จะเร่งสร้างระบบป้องกัน และเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาในทุกจังหวัด เพื่อสร้างความ
สบายใจให้กับผู้ปกครอง
เร่งที่ ๖ เร่งสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยน้อมนําพระราชดํารัสสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในเรื่อง โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่ง
ถือเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานในการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่ม เฝ้าระวัง
ยาเสพติด มีการพึ่งตัวเอง พึ่งพากันเอง แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนโดยใช้ทุนทางสังคมของตน
และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๘. แผนงาน/แนวทางการปฏิบัติ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็น วาระแห่งชาติ
จึงให้กําหนด “ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” เป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหา โดยมี
๗ แผนงานรองรับ ซึ่งมีสาระสําคัญ และแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
แผนงานที่ ๑ การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
๑.๑ เป้าหมาย
๑.๑.๑ พลังสังคม องค์กร กลไกต่างๆ มีความสํานึกร่วมกัน และเข้าร่วมในกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น เป็นกระแสสําคัญของชาติ

- ๑๔ ๑.๑.๒ หมู่บ้าน/ชุมชน มีการรวมกลุ่ม เป็นพลังแผ่นดิน เฝ้าระวังและร่วมลดระดับปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่อย่างเห็นผลชัดเจน โดยให้ความสําคัญกับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฎข่าวสารว่ามีปัญหา
ยาเสพติด เป็นลําดับแรก
๑.๑.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งที่เป็นหมู่บ้านเดิมและที่จะเพิ่มใหม่ในปี
๒๕๕๕ ตามคุณภาพและกระบวนการที่เหมาะสม สามารถจัดการปัญหายาเสพติด ควบคู่กับการแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด
๑.๒ แนวทางดําเนินงาน
๑.๒.๑ รณรงค์ กระตุ้นจิตสํานึก เสริมสร้างให้พลังสังคมทุกหมู่เหล่าตระหนักถึงวาระ
แห่งชาติในเรื่องยาเสพติด สร้างกระแสในวงกว้าง โดย
๑.๒.๑.๑ จัดทําแผนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ กระตุ้นจิตสํานึกแก่
พลังสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนในสังคม ตระหนักว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยพลังสังคม
พลังแผ่นดินทั้งประเทศร่วมกัน และเร่งดําเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางตลอดระยะของ
ปฏิบัติการวาระแห่งชาติ
๑.๒.๑.๒ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเชิงสัญญลักษณ์ แสดงถึงความมุ่งมั่นและมีส่วน
ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของพลังสังคม องค์กร ประชาคมต่างๆ สนองรับพระราชดํารัสสมเด็จ
พระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน/สถานศึกษา หมู่บ้าน/ชุมชน
สถานประกอบการ ภาคเอกชน ฯลฯ ทั่วประเทศ
๑.๒.๑.๓ ผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆทั่วประเทศ ดําเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติด และเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวังใน
พื้นที่
๑.๒.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยอาศัยพลังของชุมชนในพื้นที่ ร่วมกับกลไกภาครัฐ ลดปัญหายาเสพติดอย่างเห็นผล เป็น
รูปธรรม โดย
๑.๒.๒.๑ ทุก อํ า เภอมี ชุ ดวิ ท ยากรกระบวนการ หรื อ ชุ ด ประชาคมหมู่บ้ า น
อําเภอละ ๑ ชุด หรือตามความเหมาะสม ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆประกอบเป็นทีมปฏิบัติการ ทํา
หน้าที่ เป็นชุ ด กระตุ้ นชุม ชน และจัดทําประชาคมหมู่บ้าน โดยจัดอบรมทุ กชุดให้มี ประสิทธิ ภาพ และ
มาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน ก่อนปฏิบัติงาน
๑.๒.๒.๒ ทุ ก อํ า เภอวางแผน กํ า หนดพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ ชุ ด วิ ท ยากร
กระบวนการให้ชัดเจน ในระยะ ๑ ปี โดยให้ความสําคัญกับพื้นที่ที่ปรากฎปัญหายาเสพติด เป็นลําดับแรก
๑.๒.๒.๓ อําเภอและประชาชนในพื้นที่ คัดเลือก สรรหา แต่งตั้งกลุ่มผู้นําพลัง
แผ่นดินในหมู่บ้าน/ชุมชน ประมาณ ๑๐-๒๐ คน : หมู่บ้าน/ชุมชน จากผู้นําทางการ ผู้นําธรรมชาติ ฯลฯ
เป็นกลุ่มผู้นําการขับเคลื่อนพลังแผ่นดินในหมู่บ้าน/ชุมชน ในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้

- ๑๕ จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ทะเบี ย นรายชื่ อ ผู้ นํ า พลั ง แผ่ น ดิ น รวบรวมในระบบข้ อ มู ล รวมทั้ ง วางแผนการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพกลุ่มผู้นําพลังแผ่นดินทุกพื้นที่
๑.๒.๒.๔ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ดําเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ตามกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ๗ ขั้นตอนโดยยึดหลักการะบวนการที่ดี มีคุณภาพ
๑.๒.๒.๕ เมื่อมีการพัฒนากลุ่มผู้นําพลังแผ่นดินในหมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว ให้อําเภอ
พิจารณาจัดให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในระดับตําบล และอําเภอ เพื่อสร้างแนวป้องกันยาเสพติดใน
พื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ การจัดระบบเฝ้าระวังยาเสพติดของชุมชน ให้พิจารณาใช้กลุ่ม องค์กรในหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีบทบาทและอํานาจหน้าที่ประกอบไปด้วย ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มตํารวจชุมชน กลุ่ม
ชรบ. ฯลฯ
๑.๒.๓ สร้างความเข้มแข็งให้กับทุกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขยายหมู่บ้าน/
ชุมชนใหม่ที่เน้นกระบวนการที่มีคุณภาพ โดย
๑.๒.๓.๑ กํ า หนดหมู่ บ้ า นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ เดิ ม ทั้ ง ๑๒,๐๐๐
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเป้าหมายแรก ที่จะต้องเร่งรัดดําเนินการลดปัญหายาเสพติด หากยังมีปรากฎปัญหา
ยาเสพติดดํารงอยู่
๑.๒.๓.๒ ทุ ก จั ง หวั ด จั ด ให้ มี แ ละพั ฒ นาวิ ท ยากรกระบวนการกองทุ น แม่ ข อง
แผ่นดิน โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ยกระดับประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้น เน้นวิทยากรฯกองทุนแม่ของ
แผ่นดินที่มีจิตอาสา ภาคประชาสังคม หรือ ภาครัฐที่สามารถปฏิบัติได้แบบภาคประชาสังคม
๑.๒.๓.๓ ทุกจังหวัดและอําเภอ จัดให้มีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับ
จังหวัดและอําเภอ เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ประสานงาน ทํากิจกรรมร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ
โดยมีวิทยากรกระบวนการ เป็นผู้ประสานงานในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง
๑.๒.๓.๔ กําหนดปฏิทินการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินตลอดปี
และเป็นแนวทางร่วมกันสําหรับทุกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินปฏิบัติ ทําให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน เป็นศูนย์รวมจิตใจในการพัฒนาแบบพอเพียง พึ่งตนเอง พึ่งพากันเอง ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน
๑.๒.๓.๕ ทุกจังหวัด กําหนดให้มีและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น
ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นแบบอย่างการแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคม ภายในปี ๒๕๕๕ ให้พิจารณากําหนดเป้าหมายศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๑
อําเภอ : ๑ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยให้มีความพร้อมและมีคุณภาพ
๑.๒.๓.๖ ในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มจํานวนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ ยึดหลัก
คุณภาพ มีกระบวนการที่ดี และให้บทบาทของชุมชน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน วิทยากระกระบวนการ
เป็นปัจจัยหลักในการคัดเลือก เน้นกระบวนการเตรียมการโดยชุมชน ตั้งแต่ต้นปี ส่วนภาครัฐ เป็นเพียง
ผู้สนับสนุน ประมาณการเป้าหมายที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามการประเมินที่กําหนดเชิงคุณภาพ ไม่เน้น
ปริมาณ รวมทั้ง จัดพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่จะได้รับใหม่

- ๑๖ ๑.๒.๔ ทุกจังหวัด ส่งเสริม การรวมกลุ่มภาคประชาสังคมด้านยาเสพติด เป็นกลไกพลัง
สังคม ในการป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติด ควบคู่กับภาครัฐ ทําหน้าที่สะท้อนปัญหาและเจตนารมณ์ของ
ชุมชน-ประชาสังคม โดยให้การรวมตัวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพลังแผ่นดิน ในจังหวัด ที่เป็นการรวมตัวของภาค
ประชาสังคม ในการแลกเปลี่ยนปัญหา การดําเนินงานด้านยาเสพติด และข้อเสนอแนะต่อจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง
๑.๒.๕ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาคชุมชน และการสนับสนุนจากภาครัฐในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้พลังชุมชนมีความเข้มแข็ง โดย
๑.๒.๕.๑ ใน ปี ๒๕๕๕ พัฒนากลไกและระบบอํานวยการบริหารจัดการภาค
ชุมชน ในรูปของ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดภาคชุมชน ให้เป็นกลไกประสานงานภาค
ชุมชนอย่างแท้จริง
๑.๒.๕.๒ พัฒนากระบวนการสนันสนุนภาคชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ภาคชุ ม ชนให้ ม ากขึ้ น ทั้ ง ในด้ า นงบประมาณ การมอบหมายบทบาทและอํ า นาจหน้ า ที่ แ ก่ ภ าคชุ ม ชน
สวัสดิการและแรงจูงใจ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ ฯลฯ รวมทั้ง การสนับสนุนด้วยการปฏิบัติของ
ภาครัฐในด้านการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ให้พลังแผ่นดิน สามารถขับเคลื่อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๖ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรับผิดชอบ ดูแลการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณสําหรับกิจกรรมของกลุ่มพลังแผ่นดินในพื้นที่
งบประมาณด้านบําบัดรักษาและการช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด งบประมาณกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหาพื้นฐาน
๑.๓ ผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
แผนงานที่ ๒ การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๒.๑ เป้าหมาย
๒.๑.๑ นําผู้เสพ ผู้ติดยาเข้าบําบัดรักษา ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน ทั่วประเทศบนพื้นฐาน
ของการดําเนินงานเชิงคุณภาพ มีกระบวนการที่ดี ไม่เน้นสร้างตัวเลขเชิงปริมาณ
๒.๑.๒ ผู้เสพ ผู้ติดยาที่ได้รับการดําเนินการในข้อ ๒.๑.๑ ได้รับการ ติดตาม ช่วยเหลือ ฟื้นฟู
และแก้ไขปัญหาพื้นฐาน จนไม่กลับมามีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดซ้ําอีก ประมาณ ๘๐% ใน ๑ ปี

- ๑๗ ๒.๒ แนวทางการดําเนินงาน
๒.๒.๑ ใช้แนวทางสร้างความรัก ความเมตตา ความห่วงใย ให้โอกาสผูเ้ สพกลับตัวเป็นคน
ดี เป็นแนวทางหลัก โดยจะดําเนินการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั่วประเทศ จนเกิดเป็นกระแส
ของสังคม ให้นําผู้เสพยาเสพติด ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ป่วย เข้าบําบัดรักษาในระบบสมัครใจให้มากที่สุด เพื่อจะนํา
ความอบอุ่นสู่ครอบครัว พ่อแม่ และชุมชนทั่วประเทศ โดยให้มีการจัดทําแผนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ตาม
แนวทางนี้ เป็นการเฉพาะ
การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ
๒.๒.๒ การนํ า ผู้ เ สพเข้ า บํ าบั ด รั ก ษาโดยระบบสมั ค รใจ ถื อ เป็ น กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ที่ จ ะต้ อ ง
ดําเนินการให้ประสบผลสําเร็จ ประมาณการในภาพรวม ที่ควรดําเนินการ ๔๐๐,๐๐๐ คน ควรจะเป็นผู้เสพ
ที่มาจากระบบสมัครใจไม่น้อยกว่า ๗๐% โดย ให้เร่งดําเนินการ
๒.๒.๒.๑ สถานบําบัดรักษาของกระทรวงสาธารณสุขที่ประกาศไว้ทุกแห่งในพื้นที่
เตรียมการและพร้อมรับปริมาณผู้เสพที่จะเข้ามาบําบัดในระบบนี้ โดยประมาณการ ปริมาณจํานวนผู้เสพที่จะ
เข้าบําบัดในสัดส่วนที่เหมาะสมกับศักยภาพมีเท่าใด
๒.๒.๒.๒ เพิ่มจํานวนค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทุกอําเภอ จํานวน ๑ อําเภอ : ๑
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อําเภอใด ที่ยังไม่มีค่ายฯ ดําเนินการเร่งรัดจัดให้มีขึ้น โดย พิจารณาใช้ สถานทีข่ อง
ค่ายทหาร ค่าย อ.ส. ค่ายของตํารวจ สถานที่ทางศาสนา โรงเรียน สถานพยาบาล สถานที่ อ.บ.ต. ค่ายลูกเสือ
ฯลฯ ที่สามารถดําเนินการได้เลยเป็นการชั่วคราวเป็นหลัก สามารถให้ผู้เสพพักค้างได้ ประมาณ ๙ วัน จํานวน
๘๐ คน : รุ่น
๒.๒.๒.๓ จัดให้มีวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในระดับอําเภอทุกอําเภอ
ๆ ละ ๑ ชุดปฏิบัติการ เป็นทีมสหวิทยาการจากหลายหน่วย ประกอบด้วย ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ฝ่าย
ตํารวจ ฝ่ายทหาร (ถ้ามีในพื้นที่) ฝ่ายศึกษา ผู้นําศาสนา ผู้นําชุมชน ฯลฯ ที่มีความเหมาะสม มีหน้าที่ เป็น
วิทยากรในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และคัดกรอง จําแนกระดับการเสพของผู้เข้าบําบัด
๒.๒.๒.๔ กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพวางแผนและจัดอบรม สัมมนา วิทยากร
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับอําเภอ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของวิทยากรให้มีมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน
ทั่วประเทศ
๒.๒.๒.๕ สนับสนุน ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน ภาคชุมชน กลไกทางศาสนา(วัด
มัสยิด โบสถ์ ฯลฯ) บําบัดรักษาผู้เสพในระบบสมัครใจให้มากขึ้น โดยให้ทุกจังหวัดและอําเภอสํารวจ ค้นหา
กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน กลไกศาสนา และชุมชนใดในพื้นที่รับผิดชอบที่สามารถดําเนินการด้านบําบัดรักษา เพือ่
ขยายเป็นภาคีดําเนินงานในด้านนี้
๒.๒.๒.๖ มีศูนย์ข้อมูลด้าน demand ของจังหวัด เตรียมการในด้านข้อมูลผู้เสพที่
ผ่านการบําบัดและในระบบต่างๆ เป็นฐานข้อมูลร่วม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ผลงาน และใช้ประโยชน์ในการ
ติดตาม ช่วยเหลือรายบุคคล ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามภารกิจ

- ๑๘ ๒.๒.๒.๗ หน่วยบริการบําบัดฟื้นฟูฯ ทุกแห่ง หน่วยรับผิดชอบค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูฯ ในระบบรายงาน บสต. ผ่านเครือข่าย Internet
๒.๒.๓ ค้ น หาและนํ าผู้ เสพเข้ าบํ า บั ด ฯในระบบสมั ค รใจ ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ สามารถลด
demand ให้เป็นไปตามเป้าหมายในทุกพื้นที่ โดยมีแนวทางสําคัญ ได้แก่
๒.๒.๓.๑ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสในภาพกว้าง
๒.๒.๓.๒ ชุดปฏิบัติงานระดับอําเภอ/ชุดวิทยากรกระบวนการอําเภอ/ชุดประชาคม
อําเภอ ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานชุมชน เป็นหน่วยชักชวนตามกระบวนการ
๒.๒.๓.๓ องค์กร หน่วยงานที่สังกัด เช่น สถานประกอบการ โรงเรียน หน่วยงาน
ต่างๆ ฯลฯ เป็นผู้ค้นหาและนําเข้าบําบัดฯด้วยกระบวนการของตน
๒.๒.๓.๔ ครอบครัว ชุมชน นําเข้าบําบัดฯ
๒.๒.๓.๕ เจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการนําเข้าบําบัดฯตามแนวทางสมัครใจแบบกึ่ง
บังคับ หรือสมัครใจแบบมีเงื่อนไข ซึ่งเป็นการ diversion ออกจากการดําเนินงานคดี
การจะดําเนินการ
ดังกล่าวได้ จะต้องส่งสัญญาณและชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในระดับสถานีตํารวจทุกแห่ง
ได้รับทราบอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ผู้เสพที่จะเข้าบําบัดในระบบนี้ ควรเป็นประเภทเพิ่งเริ่มเสพ เสพเป็นครั้งคราว
หรือ เป็นเด็ก/เยาวชน นักเรียน หรือ เป็นผู้มีงานทําเป็นหลักแหล่ง ฯลฯ เพื่อไม่ให้ปะปนรวมกับผู้ติดยา หรือ
ผู้ค้าอื่น ซึ่งจะทําให้เกิดการซึมซับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ฯลฯ
๒.๒.๔ ดําเนินการต่อผู้เสพที่เข้าบําบัดฯตามรูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละอําเภอให้มีผลการ
บําบัดรักษาทุกเดือนในจํานวนที่สมดุลกับสภาพปัญหา โดย
๒.๒.๔.๑ คัดกรองผู้เสพ โดยระบบสาธารณสุขหรือชุดวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนฯ
เพื่อจําแนกสถานะการเสพของผู้เข้าบําบัด รวมทั้งจัดทําทะเบียนบุคคล
๒.๒.๔.๒ นําผู้เสพเข้าบําบัดในรูปแบบต่างๆ ตามเหมาะสม เช่น รูปแบบ matrix
ของกระทรวงสาธารณสุข รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนฯที่จัดเตรียมไว้ รูปแบบการบําบัดในชุมชน รูปแบบที่ส่งต่อ
ให้กลไกภาคี (ภาคเอกชน กลไกศาสนา ฯลฯ)
๒.๒.๔.๓ ในระหว่างการบําบัดฯตาม ๒.๒.๔.๒ มอบหมายวิทยากร หรือบุคคลที่
จัดเตรียม ดําเนินการแสวงหาข้อมูลกับผู้เสพทุกราย ได้แก่ ข้อมูลผู้เสพ-ผู้ค้ายาในพื้นที่ ข้อมูลความต้องการ
ด้านอาชีพ-ความช่วยเหลือ-ภาวะความเสี่ยงภายหลังกลับสู่สังคม ทั้งนี้ ให้มีแบบข้อมูลเดียวกันทั้งประเทศ มี
ระบบรายงาน จัดส่งและประมวล จัดเก็บ เป็นฐานข้อมูลทั้งประเทศ ทั้งนี้ รายชื่อผู้เสพที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม
ให้ใช้กระบวนการชักชวนเข้าบําบัดต่อไป
๒.๒.๔.๔ สําหรับผู้เสพที่อยู่ในระดับติดยา และจําเป็นต้องบําบัดฟื้นฟูฯต่อเนื่อง
จัดระบบส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุขหรือจัดหาสถานที่เพื่อเป็นศูนย์ฟื้นฟูฯ สําหรับ ผู้เสพติดแบบ
สมัครใจ บําบัดฟื้นฟูฯต่อเนื่อง

- ๑๙ ๒.๒.๕ สําหรับการบําบัดรักษาในกลุ่มที่เป็นนักเรียน ให้ดําเนินการ แยกการบําบัดรักษาของ
นักเรียนเป็นการเฉพาะ ไม่ปะปนกับผู้เสพทั่วไป เพื่อมิให้เกิดปัญหาการแพร่พฤติกรรม โดยจัดเป็นค่ายบําบัดฯ
หรือค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับกลุ่มนักเรียนโดยเฉพาะ หรือ อาจบําบัดในโรงเรียน ภายใต้การสนับสนุน
ช่วยเหลือจากหน่วยสาธารณสุข
การบําบัดรักษาในระบบบังคับบําบัด
๒.๒.๖ ระบบบังคับบําบัดในหลายปี มีปริมาณผู้เสพที่เข้าระบบนี้เป็นจํานวนมาก เกินกว่าขีด
ความสามารถของระบบที่จะรองรับได้ และส่งผลต่อคุณภาพของการบําบัดฟื้นฟูฯ ความจําเป็นที่จะปรับระบบ
บําบัดรักษาให้มีความสมดุล จึงเป็นความเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ ประมาณการว่า ขีดความสามารถที่จะ
ดําเนินการบังคับบําบัดฯ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม หากจะมีการเพิ่มความพร้อมในด้านต่างๆ ก็น่าจะไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ คน : ปี ดังนั้น การปรับปรุงระบบบังคับบําบัดเร่งด่วน มีดังนี้
๒.๒.๖.๑ ดํ าเนิ นแนวทางต่างๆ เพื่ อลดปริมาณนําผู้ เสพเข้ าระบบบังคั บฯ ในปี
๒๕๕๕ โดยเพิ่มความสมดุลของระบบบําบัดแบบสมัครใจตามข้อ ๒.๒.๑- ๒.๒.๕ ให้มากขึ้น
๒.๒.๖.๒ ทุกจังหวัดมีศูนย์ฟื้นฟูฯ สําหรับผู้เสพในระบบบังคับ ฯ ทั้งนี้ ดําเนินการ
เร่งรัดและเพิ่มจํานวนศูนย์ฟื้นฟูฯ สําหรับ ๓๕ จังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์ฟื้นฟูฯ โดยพิจารณา ค่ายทหาร ค่ายตํารวจ
ค่ายฝ่ายปกครอง ฯลฯ รวมทั้งเร่งดําเนินการในด้านปรับปรุงอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร วิทยากรใน
ศูนย์ฯ และด้านระเบียบกฎหมาย ฯลฯ ให้แล้วเสร็จและสามารถดําเนินการได้ ภายใน ๒ ไตรมาสแรก
๒.๒.๗ กรมคุ มประพฤติ ในฐานะรั บผิ ดชอบหลั กระบบนี้ เร่ งรั ด ปรั บปรุ งกฎระเบี ยบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ การบริหารจัดการในด้านต่างๆที่สามารถกระทําได้ในระยะสั้น เพื่อให้การปฏิบัติคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น ได้แก่
๒.๒.๗.๑ ลดขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ให้มีความรวดเร็วขึ้น
๒.๒.๗.๒ คัดกรองและนําผู้เสพเข้ารับการบําบัดฟื้นฟูฯ ที่เหมาะสม
๒.๒.๗.๓ ปรับปรุงขั้นตอนดําเนินการของอนุกรรมการฟื้นฟูฯ
๒.๒.๗.๔ กําหนดหลักเกณฑ์กับผู้เสพที่ได้รับการประกันตัวให้สามารถเข้ารับการ
บําบัดฟื้นฟูฯ ในค่ายปรับเปลี่ยนฯ ระยะสั้น
๒.๒.๗.๕ ปรับปรุงการบริหารจัดการในด้านงบประมาณให้กับภาคีตา่ งๆ
๒.๒.๗.๖ มอบให้สํานักงานคุมประพฤติและหน่วยพหุภาคีรายงานข้อมูล ผู้เข้ารับ
การบําบัดฟื้นฟูฯ ในระบบรายงาน บสต. ผ่านเครือข่าย Internet
ฯลฯ
๒.๒.๘ นําผู้เสพเข้าระบบบังคับบําบัด โดยมีแนวปฏิบัติ คือ
๒.๒.๘.๑ นําผู้เสพเข้าบําบัดฟื้นฟูฯ ให้ตรงกับระดับของการเสพและระยะเวลาทีต่ อ้ ง
บําบัดฟื้นฟูฯ ให้มากที่สุด

- ๒๐ ๒.๒.๘.๒ วิทยากร หรือบุคคลที่มอบหมาย สอบถามและแสวงหาข้อมูลกับผู้เสพทุก
ราย เพื่อทราบข้อมูลรายชื่อผู้เสพ-ผู้ค้ารายอื่นๆ และข้อมูลความต้องการ-ช่วยเหลือด้านอาชีพ-ความเสี่ยงใน
การกลับสู่สังคม และประมวล จัดเก็บที่ศูนย์ข้อมูล ทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลาง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
การบําบัดรักษาในระบบต้องโทษ
๒.๒.๙ ระบบต้องโทษ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่ระบบต้องโทษเริ่มมีปัญหาซับซ้อนขึ้น ทั้ง
ในเรื่องของการเสพติดยาเสพติดและการกระทําความผิดตามกฎหมาย ซึ่งต้องใช้วิธีการและรูปแบบที่เหมาะสม
ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงระยะเวลาในการบําบัดฟื้นฟูฯ ยาเสพติด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานยิ่งขึ้น ประกอบกับ
การขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้การดําเนินการบําบัดรักษาในระบบต้องโทษ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรดําเนินการ ดังนี้
๒.๒.๙.๑ พั ฒ นากระบวนการบํ า บั ด ฟื้ น ฟู ฯ ผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ให้ ไ ด้ ต าม
มาตรฐานการฟื้นฟูฯ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข
๒.๒.๙.๒ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบําบัดฟื้นฟูฯ ในระบบต้องโทษเพื่อให้สามารถให้การดูแลผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ได้อย่างเหมาะสม
๒.๒.๙.๓ มอบให้หน่วยงานที่ดําเนินงานบําบัดฟื้นฟูฯ ผู้ติดยาเสพติด ในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรายงานข้อมูลผู้เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูฯ ในระบบรายงาน
บสต. ผ่านเครือข่าย Internet
ฯลฯ
การติดตาม ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ผ่านการบําบัดฯอย่างครบวงจร
๒.๒.๑๐ การติดตาม ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ผ่านการบําบัดฯ เป็นจุดอ่อนสําคัญที่สุดประการหนึ่ง
ที่เป็นสาเหตุให้มีการกระทําผิดซ้ําในสัดส่วนที่สูง หากไม่ดําเนินการในขั้นตอนนี้อย่างครบวงจร และเป็นระบบ
จะเป็นการยากที่จะลดปัญหายาเสพติดลงได้
๒.๒.๑๐.๑ ทุกจังหวัดมีบทบาทติดตาม ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้เสพที่ผ่านการบําบัดใน
พื้นที่จังหวัด โดยมีระบบและแผนบูรณาการติดตาม ช่วยเหลือ ดูแลผู้เสพในจังหวัด ซึ่งเป็นแผนที่บูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
๒.๒.๑๐.๒ จัดทําระบบข้อมูลติดตาม ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้เสพที่ผ่านการบําบัดฯ เป็น
ฐานข้อมูลร่วมกันทั้งประเทศ สามารถใช้ในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับจังหวัดและ
อําเภอ ทั้งนี้ จัดทําระบบข้อมูลให้แล้วเสร็จ สามารถใช้ได้ภายใน ๑ เดือน หลังจากเปิดปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
ฯ และดําเนินการอบรม ชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๑๐.๓ ทุกจังหวัดจัดศูนย์ให้ความช่วยเหลือครบวงจรเพื่อสํารวจ รวบรวม
ข้อมูลสถานภาพผู้เสพที่ผ่านการบําบัดฯทุกระบบ รวมทั้งที่พ้นโทษจากคดีที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดย้อนหลัง
๖ เดื อน จํ าแนกถิ่ นที่ อยู่ ในระดั บอํ าเภอ และจั ดเป็ นกลุ่ มเป้ าหมายแรกที่ จะติ ดตาม ช่ วยเหลื อ ในส่ วน
กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่จะดําเนินการ นับตั้งแต่เปิดปฏิบัติการฯ นําข้อมูลเข้าสู่ระบบ เพื่อดําเนินการติดตาม
ช่วยเหลือตามกระบวนการที่กําหนด

- ๒๑ ๒.๒.๑๑ แนวทางการติดตามกลุ่มเป้าหมายตามข้อ ๒.๒.๑๐.๓ มอบหมายอําเภอ เป็น
ศูนย์กลางการติดตาม ช่วยเหลือในระดับพื้นที่ มีแนวทางสําคัญในการติดตาม คือ
๒.๒.๑๑.๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจใน
พื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อนามัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครต่างๆ ผู้นําชุมชน ฯลฯ เป็นพี่เลี้ยง
รับผิดชอบในการติดตามบุคคลเป้าหมายที่เข้าเงื่อนไขรายบุคคล มีการกําหนดระบบปฏิบัติสําหรับการติดตาม
ในแนวทางเดียวกัน และประชุม ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่เหล่านี้
๒.๒.๑๑.๒ จัดทําบันทึกผลการติดตามให้กับ ผู้เสพเป็นรายบุคคล มีการ
กําหนดแนวปฏิบัติ ระบบรายงาน การบันทึก และตรวจสอบเป็นระยะ ๑ ปี เช่นเดียวกับการจัดทําการติดตาม
ในช่วงปฏิบัติการ เมื่อปี ๒๕๔๖
๒.๒.๑๑.๓ รูปแบบการตรวจสอบ ติดตาม สามารถดําเนินการตามความ
เหมาะสมในแต่ละเงื่อนไขพื้นที่ ได้แก่ ตรวจปัสสาวะ ติดตามในระบบ matrix ประชาคมให้การรับรองหรือไม่
รับรอง มารายงานตัวกับบุคคล ณ สถานที่ที่กําหนด ฯลฯ และบันทึกผลในสมุดพกประจําตัวทุกครั้ง
๒.๒.๑๑.๔ มีการว่ากล่าว ตักเตือนโดยชุมชน ประชาคม และ ฯลฯ สําหรับ
ผู้กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ําอีก หากไม่เป็นผล พิจารณาใช้การบังคับใช้กฎหมาย
๒.๒.๑๒ ทุกจังหวัดส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฯให้สามารถดําเนินชีวิตได้
ตามความเหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อการกลับไปมีพฤติการณ์ซ้ํา โดย
๒.๒.๑๒.๑ จัดการศึกษานอกระบบสําหรับผู้เสพที่อยู่ระหว่างการบําบัด
ฟื้นฟู ที่มีความสนใจ หรือแนะแนวทางการศึกษาต่อสําหรับเยาวชนที่ยังอยู่ในวัยเรียน
๒.๒.๑๒.๒ จัดการอบรม ให้ความรู้ เสริมทักษะในด้านอาชีพ สําหรับผู้เข้า
บําบัดฯที่ต้องการมีรายได้เพิ่ม หรือที่ยังไม่มีงานทํา ตามความเหมาะสมของภูมิหลังบุคคล ตลาดแรงงานใน
จังหวัด รวมทั้ง มีระบบการรับรองความประพฤติ คุณภาพงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสําหรับผู้ประกอบ
กิจการที่จะว่าจ้าง นอกจากนี้ จัดระบบการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพในระดับภาค และส่วนกลาง เพิ่มเติม
๒.๒.๑๒.๓ มีแหล่งทุนสําหรับสนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด ฟื้นฟู
และพ้ นโทษในคดี ยาเสพติ ด ทั้ งในระดั บจั งหวั ดและส่ วนกลาง เพื่ อเป็ นแหล่ งทุ นในการประกอบอาชี พ
การศึกษา ฯลฯ รวมทั้ง ขอรับการสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฯ
๒.๒.๑๒.๔ ทุกจังหวัดจัดระบบเชื่อมต่อ ระหว่างสถานประกอบการ กับ
แรงงานที่ผ่านการบําบัดฯและได้ฝึกฝนอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐาน
๒.๒.๑๒.๕ ปรับเจตคติของสังคมและชุมชนยอมรับและให้โอกาสแก่ผเู้ สพที่
ผ่านการบําบัดฯได้กลับตัวเป็นคนดี เพื่อเป็นปัจจัยทางบวก ส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบําบัดฯ ไม่กลับไปมีพฤติกรรม
ซ้ําอีก
๒.๓ ผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต)
กระทรวงยุติธรรม (กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)

- ๒๒ แผนงานที่ ๓ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
๓.๑ เป้าหมาย
๓.๑.๑ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (อายุ ๗-๑๙ ปี) จํานวน
๑๑,๗๓๔,๗๔๒ คน
๓.๑.๒ ลดอัตราการเพิ่มของผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ ไม่ให้เกิน ๒๐ % จากสถิติบําบัดรักษา
และสถิติจับกุมยาเสพติด
๓.๑.๓ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดและพื้นที่เสี่ยง ๖ ปัจจัย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
ก่อนปฏิบัติการฯ ในทุกจังหวัด
๓.๑.๔ กําหนดสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาส) มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
สถานศึกษาเอกชน สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เป็นเป้าหมายป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดและลดปัญหาเสีย่ งที่
เป็นเหตุแห่งปัญหายาเสพติด
๓.๑.๕ กําหนดสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรงเป็นเป้าหมาย
ป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
๓.๒ แนวทางดําเนินงาน
๓.๒.๑ การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา
กํ า หนดนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ประมาณ ๓๐% ทั่ ว ประเทศเป็ น
กลุ่มเป้าหมายเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงลําดับแรกสุดที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด โดยเน้นหนักพื้นที่อําเภอที่
มีสภาพปัญหายาเสพติดในเกณฑ์สูงและปานกลาง โดย
๓.๒.๑.๑ มอบกระทรวงศึกษาธิการจัดทําข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สํ านั กการศึกษา กทม. กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในการดําเนินโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยใช้ ครูตํารวจ
ครูพระ เข้าดําเนินการป้องกันยาเสพติดในชั้นเรียน
๓.๒.๑.๒ มอบ ศพส.จ./กทม.สํารวจข้อมูลความพร้อมของวิทยากรเพื่อการป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ครู D.A.R.E. ครูตํารวจรูปแบบอื่นๆ ครูพระ ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานด้านเผยแพร่
ความรู้ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดยดําเนินการคัดเลือก และดําเนินการอบรมตามหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน
๓.๒.๑.๓ มอบ ศพส.จ./กทม.สนับสนุ นครูตํารวจ ปฏิ บัติงานอบรมในโรงเรียน
เป้าหมายที่กําหนด และประสานงานกับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
๓.๒.๑.๔ มอบ ศพส.จ./กทม.สนับสนุนครูพระประจําโรงเรียน มีบทบาทสอนศาสนา
สร้างคุณธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียน สําหรับศาสนาอื่น พิจารณาประยุกต์ตาม
หลักการเดียวกัน
๓.๒.๑.๕ มอบกระทรวงศึกษาธิการบรรจุการสอนทั กษะชีวิตและสร้างเจตคติ
ป้องกันยาเสพติดในหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา ในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่ว
ประเทศ

- ๒๓ ๓.๒.๒ จั ด กิ จ กรรมป้ อ งกั น และเฝ้ า ระวั ง ยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก
สถานศึกษาที่กําหนดเป็นเป้าหมายเสริมสร้างการป้องกัน โดย
๓.๒.๒.๑ มอบสถานีตํารวจทุกแห่งจัดตํารวจปฏิบัติหน้าที่ประจําโรงเรียนโดยเป็นผู้
ประสานงานระหว่างโรงเรียน กับ สถานีตํารวจในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสู่โรงเรียน
๓.๒.๒.๒ มอบศพส.จ./กทม.จัดตั้งศูนย์เครือข่ายเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษาในระดับจังหวัดทุกจังหวัด โดยมอบกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสร้างและพัฒนาเจ้า
พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ ให้ได้ในจํานวนที่พอเพียง ทุกจังหวัดและ กทม.
๓.๒.๒.๓ มอบกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริม การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ของ
โครงการ To be number one ให้ครอบคลุมสถานศึกษา และมีการจัดกิจกรรมด้านให้คําปรึกษา และดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง/พฤติกรรมเสพอย่างต่อเนื่อง
๓.๒.๒.๔ มอบศพส.จ./กทม.ร่วมกับสถานศึ กษาเป้าหมายในพื้นที่จัดกิ จกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ายสานสายใย
ครอบครั ว โครงการสร้างจิตอาสา เป็นต้น โดยรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คํานึงถึ งความพร้อม
ศักยภาพในพื้นที่ และปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่
๓.๒.๒.๕ มอบกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมการจัดตั้งสภานักเรียนในสถานศึกษา
เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมของเยาวชนในจังหวัด รวมทั้ง จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนในทุก
จังหวัด ได้แก่ ลานกีฬา ลานดนตรี การประกวดเชิงสร้างสรรค์ โครงการบ้านหลังเรียน ฯลฯ
๓.๒.๒.๖ มอบกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมกิจกรรมการก่อตั้งหน่วยลูกเสือ-เนตร
นารีต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างทัศนคติแก่เยาวชน
๓.๒.๓ พั ฒนากลไกดํ าเนิ นงานเพื่ อป้ องกั น เฝ้ าระวั งพฤติ การณ์ เสี่ ยงของเยาวชนนอก
สถานศึกษา และดําเนินการต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาอย่างจริงจังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดอัตรา
การเสพรายใหม่ โดย
๓.๒.๓.๑ มอบศพส.จ./กทม.ส่งเสริมบทบาทกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชนที่มีการ
จัดตั้งอยู่แล้ว เช่น อปพร. ตํารวจบ้าน อาสาสมัครพลังแผ่นดิน ฯลฯ เป็นกองกําลังพลังแผ่นดินเฝ้าระวัง
ยาเสพติดในระดับอําเภอ โดยเฉพาะอําเภอเป้าหมาย เพื่อสอดส่องเฝ้าระวังเยาวชนในชุมชน และปฏิบตั ภิ ารกิจ
ประสานงานกับกลไกอื่นที่จังหวัดจัดตั้งขึ้น เช่น ชุดจัดระเบียบสังคม ฯลฯ
๓.๒.๓.๒ มอบหมายบุ คคล หน่ วยงานทั้ งภาครั ฐ องค์ กรเอกชน จั ดกิ จกรรมที่
เหมาะสมเพื่อเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ/เจตคติ และมีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด
กล้าที่จะปฏิเสธยาเสพติด โดยใช้กระบวนการค่าย การฝึกอบรม การรวมกลุ่มทํากิจกรรมจิตอาสาที่เหมาะสม
กับบริบทของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งจัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนอาสาทําความดีเพื่อเป็นพลังแผ่นดินในการป้องกัน
ยาเสพติด

- ๒๔ ๓.๒.๓.๓ มอบศพส.จ./กทม.ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว
ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนองค์กรภาคประชาชนในระดับพื้นที่ เช่น ศูนย์พฒ
ั นา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) หรือองค์กรอื่นๆ เพื่อให้มีความพร้อมทั้งบุคลากร องค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติใน
ด้านการดูแลช่วยเหลือครอบครัวของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ครอบครัว
กลุ่มเสี่ยงในแต่ละพื้นที่
๓.๒.๔ ทุกจังหวัดจัดระเบียบสังคมอย่างจริงจัง ขจัดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อเยาวชน โดย
๓.๒.๔.๑ มอบศพส.จ./กทม.กําหนดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่ต้องดําเนินการ
อย่างจริงจัง ประกอบด้วย สถานบันเทิง/สถานบริการ หอพักที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ที่มีนักเรียนนักศึกษาเช่า
อยู่ ร้านเกมส์ โต๊ะสนุ๊ก พนันบอล อบายมุข กลุ่มรถซิ่งประเภทต่างๆ
๓.๒.๔.๒ มอบศพส.จ./กทม. จั ด ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ระเบี ย บสั ง คมของจั ง หวั ด
ประกอบด้ วย หน่ วยต่ า งๆที่ มี อํ านาจทางกฎหมาย ได้ แ ก่ เจ้ าหน้ าที่ ตํ ารวจ ฝ่ ายปกครอง สาธารณสุ ข
สรรพสามิต เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ด้านแรงงาน เจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ กลุ่ม
อาสาสมัครภาคประชาชน ฯลฯ สนธิกําลังร่วมกันขจัดปัจจัยเสี่ยงในจังหวัด โดยใช้มาตรการควบคุมสอดส่อง
การมั่วสุมของเยาวชน และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อผู้ประกอบการที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ควบคู่กับมาตรการ
รณรงค์ ชี้แจง ทําความเข้าใจ รวมทั้งส่งเสริม ให้รางวัล ยกย่อง ชมเชย สร้างแรงจูงใจสําหรับผูป้ ระกอบการทีใ่ ห้
ความร่วมมือ ช่วยเหลืออย่างจริงจัง
๓.๒.๕ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ โดย
๓.๒.๕.๑ มอบศพส.จ./กทม.ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานระดมความ
ร่วมมือจากผู้ประกอบการพื่อต่อต้านยาเสพติด โดยใช้แนวทางของโครงการโรงงาน/สถานประกอบการสีขาว
หรือนิคมอุตสาหกรรมสีขาว เป็นแนวปฏิบตั ิ
๓.๒.๕.๒ มอบกระทรวงแรงงานดํ าเนินการส่งเสริมการจั ดตั้งศู นย์ เพื่อนใจวั ย
แรงงานของ โครงการ To be number one ให้ครอบคลุมสถานประกอบการเป้าหมาย และมีการจัดกิจกรรม
ด้านให้คําปรึกษา และดูแลช่วยเหลือลูกจ้างที่มีพฤติกรรมเสี่ยง/พฤติกรรมเสพอย่างต่อเนื่อง
๓.๒.๕.๓ มอบกระทรวงแรงงานดํ าเนิ นการส่ งเสริ มและสนั บสนุ นแรงจู งใจให้
ผู้ประกอบการที่ยอมรับและดูแลแก้ไขลูกจ้างกลุ่มที่มีปัญหาเสพ/ติดให้ได้รับการบําบัดรักษา รวมทั้งให้โอกาสผู้
เสพ/ผู้ติดที่ผ่านการบําบัดฟื้นฟูฯ เข้าทํางานในสถานประกอบกิจการ
๓.๓ ผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)

- ๒๕ แผนงานที่ ๔ การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
๔.๑ เป้าหมาย
๔.๑.๑ ปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติดระดับต่างๆในทุกจังหวัด
๔.๑.๒ ยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด และบังคับใช้มาตรการบังคับโทษปรับ จํานวน ๑๐,๐๐๐ คดี
๔.๑.๓ ลดปัจจัยการค้ายาเสพติดในเรือนจํา
๔.๑.๔ ดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๔.๒ แนวทางดําเนินงาน
๔.๒.๑ ดําเนินการด้านการข่าวยาเสพติดอย่างจริงจัง ใช้งานการข่าวชี้นํางานปราบปรามใน
ทุกระดับ โดย
๔.๒.๑.๑ เร่งจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข่าวกรองยาเสพติดของประเทศ โดยบูรณาการ
ประสานงานการข่าวร่วมกันของทุกหน่วยปราบฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลการข่าวทั้งประเทศ ให้เป็นศูนย์รวบรวม
และตรวจสอบการข่าว และใช้ประโยชน์ในด้านการข่าวและปราบปรามยาเสพติดในระดับต่างๆ มอบหมายให้
สํานักงาน ป.ป.ส.-สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบริหารจัดการและบูรณาการงานการข่าว
ยาเสพติดทุกระดับ มีระบบการปฏิบัติ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนงานการข่าว มีผลงานด้านการข่าวที่เป็นรูปธรรม
๔.๒.๑.๒ เร่งรัดวางระบบ รวบรวมข้อมูล ข่าวสารยาเสพติด โดย ให้ทุกสถานี
ตํารวจ มอบหมายเจ้าหน้าที่/ชุดปฏิบัติการ ดําเนินการ ซักถามข้อมูลการจําหน่าย การแพร่ระบาด ทัง้ พืน้ ทีแ่ ละ
บุคคลผู้เกี่ยวข้อง และอื่นๆ กับผู้ที่ถูกจับกุมในทุกคดีรวมทั้งผู้เสพที่ผ่านกระบวนการบําบัดรักษา และรายงาน
ผลด้านการข่าวมายังระบบที่กําหนด เพื่อนํามาเชื่อมโยงพฤติการณ์ ก่อนจะขยายผลดําเนินการต่อไป
๔.๒.๑.๓ เร่งพัฒนาการนําเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในงานข้อมูล การข่าว และ
ปราบปรามยาเสพติดให้มากขึ้น ทั้งเทคโนโลยีเกี่ยวกับ การสํารวจ การติดต่อสื่อสาร การสืบสวน ปราบปราม
และการสกัดกั้น งานการข่าว ฯลฯ เพื่อให้สามารถยกระดับงานปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒.๒ เร่งลดปัญหาการค้ายาเสพติดในทุกจังหวัดอย่างจริงจัง โดย
๔.๒.๒.๑ เร่งรัดสืบสวน ปราบปราม ลดปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยเน้นจับกุมผู้ค้ายาเสพติด และเครือข่ายเป็นลําดับแรก ใช้การสอบสวน ขยายผล ทําลาย
เครือข่าย และ ดําเนินมาตรการด้านทรัพย์สินทุกคดี
๔.๒.๒.๒ เปิดช่องทางการแจ้งข้อมูลจากประชาชนทั้งในส่วนกลางและจังหวัด และ
ดําเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่แจ้งข้อมูล อย่างจริงจังและรวดเร็ว เพื่อลดเงื่อนไขความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
๔.๒.๒.๓ ใช้ปฏิบัติการปราบปรามผู้ค้า การกดดันและควบคุมพื้นที่ เป็นมาตรการ
สําคัญ สนับสนุนงานบําบัดรักษา งานป้องกัน และงานภาคชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
๔.๒.๓ เร่งลดบทบาท อิทธิพลของเครือข่ายการค้าระดับสําคัญ-สําคัญมาก โดยยกระดับการ
ปราบปรามเครือข่ายการผลิต/ค้ายาเสพติด ได้แก่

- ๒๖ ๔.๒.๓.๑ กําหนดแผนยุทธการจัดกลไกอํานวยการและบริหารการปราบปรามใน
แผนยุทธการ เป็นการเฉพาะ มีการมอบหมาย คณะบุคคลรับผิดชอบภารกิจ และผลสัมฤทธิ์ของแผน อย่างเป็น
รูปธรรม
๔.๒.๓.๒ กําหนดกลุ่มเครือข่ายการค้ารายสําคัญทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภาค และ
ระดับประเทศ เป็นเป้าหมายปฏิบัติการ
๔.๒.๓.๓ จัดกําลังปฏิบัติการจากหน่วยปราบปรามต่างๆอย่างเพียงพอ ทั้งหน่วยงาน
ส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งหน่วยพิเศษบางส่วน มีการวางแผน แบ่งมอบภารกิจปฏิบัติให้กับหน่วย จัด
ระบบปฏิบัติการสืบสวน ปราบปราม จัดสรรทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือการดําเนินงาน และแนวทางของ
การใช้จ่ายงบประมาณให้กับปฏิบัติการเหล่านี้
๔.๒.๓.๔ รวบรวมพยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวนพฤติการณ์และการเงิน โดย
วางแนวทางการดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน จนครบองค์ประกอบที่จะดําเนินการตามกฎหมายได้
๔.๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านทรัพย์สินอย่างจริงจัง เพื่อลดอิทธิพลและตัด
วงจรทางด้านการเงินของเครือข่ายการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง โดย
๔.๒.๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพ จัดระบบ สร้างความพร้อมแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรการทางด้านทรัพย์สิน ทั้งในระดับส่วนกลาง ภาค และจังหวัด ดําเนินการยึด อายัดทรัพย์สินในคดีที่มี
เงื่อนไขให้ได้ตามเป้าหมาย
๔.๒.๔.๒ จัดระบบ เพิ่มจํานวนบุคลากรและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิบัติงาน
ตามมาตรการบังคับโทษปรับมีผลตามคําพิพากษา
๔.๒.๔.๓ ขยายการดําเนินงานทางด้านทรัพย์สินแบบบูรณาการ โดยใช้พ.ร.บ.
ป้ องกั นและปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ.๒๕๔๒ และประมวลรั ษฎากร ต่ อเนื่ องจากมาตรการทางด้าน
ทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔
๔.๒.๔.๔ พัฒนา การสืบสวนทางการเงิน ควบคู่กับการสืบสวนพฤติการณ์ของบุคคล
เพื่อสามารถสืบทราบพฤติการณ์ได้อย่างครบวงจร
๔.๒.๕ ประสานงาน เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการยุ ติ ธ รรมในทุ ก ขั้ น ตอน เพื่ อ ให้
กระบวนการยุติธรรมสนับสนุนการปราบปราม โดย ทุกจังหวัดจัดระบบประสานงาน เพื่อลดช่องว่างใน
กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
๔.๒.๖ ลดการค้ายาเสพติดในเรือนจําให้มากที่สุด โดย
๔.๒.๖.๑ เร่งปรับปรุงเรือนจําเป้าหมาย เป็นเรือนจําความมั่นคงสูง รองรับนักโทษที่
มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดที่จะนํามาควบคุมในสถานที่ดังกล่าว
๔.๒.๖.๒ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับปรุงระบบภายในเรือนจํา และติดตั้งอุปกรณ์
ที่จําเป็นในเรือนจําเป้าหมาย และแยกผู้มีพฤติการณ์ออกจากนักโทษทั่วไป ป้องกันการค้ายาเสพติดในเรือนจํา
๔.๒.๖.๓ ดําเนินการด้านการข่าว ติดตามพฤติการณ์ ผู้มีพฤติการณ์ยาเสพติดใน
เรือนจํา พิสูจน์ทราบสถานะของกลุ่ม และดําเนินการปราบปราม ป้องปรามอย่างต่อเนื่อง

- ๒๗ ๔.๒.๗ กําหนดมาตรการป้องกัน ปราบปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย กําหนดมาตรการทางปกครอง ทางวินัยและทางอาญา มีการจัดตั้งกลไก
รับผิดชอบอย่างชัดเจน
๔.๒.๘ เร่งรัดปราบปรามและป้องกันปัญหาการปลูกพืชเสพติด โดย
๔.๒.๘.๑ เร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหาฝิ่นตามโครงการขยายผลโครงการหลวงแก้ไข
ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด
๔.๒.๘.๒ ลดปัญหาการปลูกพืชเสพติดอื่น ทั้งที่เป็น พืชกัญชา พืชกระท่อม โดยใช้
มาตรการป้องกัน ควบคู่ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย
๔.๒.๙ ปรั บปรุ ง แก้ ไขกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ ยวข้องกับการแก้ ไขปั ญหายาเสพติด ให้มี
ประสิทธิภาพ เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยจัดลําดับให้มีการแก้ไขกฎกระทรวง ระเบียบที่
สามารถดําเนินการได้ในระดับบริหาร ให้ดําเนินการก่อน
๔.๓ ผู้รับผิดชอบหลัก
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม ( กรมราชทัณฑ์ สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ป.ป.ส.)
แผนงานที่ ๕ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
๕.๑ เป้าหมาย
๕.๑.๑ ลดปริ ม าณการผลิ ต และค้ า ยาเสพติ ด ในประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย
๕.๑.๒ สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับนานาชาติ ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อ
ภูมิภาคและประเทศไทย
๕.๒ แนวทางดําเนินงาน
๕.๒.๑ ผลักดันในเชิงนโยบายให้ประเทศเพื่อนบ้านขยายความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังร่วมกัน
๕.๒.๑.๑ ใช้การเจรจาในระดับทวิภาคีเพื่อขยายความร่วมมือในด้านการข่าว
การปฏิ บั ติ ก ารร่ วม การกดดั น กลุ่ ม เป้ า หมายที่ กํ า หนดร่ ว มกั น การแลกเปลี่ ย นผู้ ก ระทํ า ผิ ด ฯลฯ เพื่ อ
ปราบปรามกลุ่มผลิต กลุ่มค้าเคมีภัณฑ์ และยาเสพติดต่างๆ
๕.๒.๑.๒ พัฒนาและขยายช่องทางความร่วมมือที่มีอยู่ให้มากขึ้น
๕.๒.๒ แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อประเทศเพื่อนบ้านให้ร่วมกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทย ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
๕.๒.๓ พัฒนา กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศบริเวณชายแดนเพื่อสกัดกั้นและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
๕.๒.๓.๑ พัฒนาความเข้มแข็งและขยายจํานวนสํานักงานประสานงานชายแดน
กับประเทศเพื่อนบ้าน ให้เป็นกลไกสําคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อนําไปสู่การปราบปรามและ
สกัดกั้นยาเสพติดบริเวณชายแดน

- ๒๘ ๕.๒.๓.๒ สร้ างความมั่นคงบริเวณชายแดน จัดระเบียบความมั่นคงชายแดน
จัดระบบข้อมูลระหว่างประเทศตามแนวชายแดน รวมทั้งร่วมกันปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายตามแนว
ชายแดน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ บ่อนการพนัน ฯลฯ ที่ส่งผลต่อปัญหายาเสพติด
๕.๒.๔ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นเพื่ อ สร้ า งรายได้ ท ดแทนการผลิ ต และค้ า
ยาเสพติดโดย
๕.๒.๔.๑ ใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือกร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิแม่
ฟ้าหลวง ขยายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ที่ดําเนินการร่วมกัน
๕.๒.๔.๒ ใช้แนวทางจากกรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อสร้าง
รายได้จากพืชเศรษฐกิจทดแทน
๕.๒.๔.๓ ส่งเสริมภาคเอกชน ธุรกิจ มูลนิธิ ลงทุนด้านการพัฒนาทางเลือกกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจัง
๕.๓ ผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงการต่างประเทศ (กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมอาเซียน กรมภูมิภาค
สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ)
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก)
สํานักนายกรัฐมนตรี ( สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานีก
ข่าวกรองแห่งชาติ)
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
แผนงานที่ ๖ การสกัดกั้นยาเสพติด
๖.๑ เป้าหมาย
๖.๑.๑ สกัดกั้นการลักลอบนําเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและท่าอากาศยาน
๖.๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดภายในประเทศ
๖.๒ แนวทางดําเนินงาน
๖.๒.๑ วางแนวทางสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทุกด้านที่ปรากฏการลักลอบนําเข้า
ยาเสพติด จํานวน ๔๑ อําเภอ ใน ๑๔ จังหวัด โดย จัดทําแผนบูรณาการ การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนว
ชายแดนในทุกภาค เพื่อบูรณาการการดําเนินงานกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
๖.๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือตอนบนในพื้นที่
๑๗ อําเภอ ใน ๓ จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่นําเข้ายาเสพติดสูงสุด โดย
๖.๒.๒.๑ พัฒนาความเข้มแข็ง เพิ่มระดับการบูรณาการ พัฒนาศูนย์อํานวยการสกัด
กั้นยาเสพติดแนวชายแดนภาคเหนือตอนบน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถประสานงานกับทุกหน่วยอย่าง
เป็นเอกภาพ
๖.๒.๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกําลังปฏิบัติการในแผนทุกหน่วยให้มี
ขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงาน
๖.๒.๒.๓ ทําลายโครงสร้างอิทธิพล-ผลประโยชน์ในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวพันกับปัญหา
ยาเสพติด รวมทั้งโครงสร้างการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน

- ๒๙ ๖.๒.๒.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวชายแดน สร้างกองกําลังภาค
ประชาชนเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ ร่วมกับภาครัฐ
๖.๒.๒.๕ พั ฒนาหมู่ บ้ านตามแนวชายแดนตามแนวทางของปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานอย่างยั่งยืน
๖.๒.๒.๖ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ใช้หลักการดําเนินงานใน
ลักษณะเดียวกัน โดยการกําหนดเป้าหมายดําเนินการ การทําลายโครงสร้างการค้าและการนําเข้ายาเสพติด
ชายแดน การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง การจัดกําลังสกัดกั้น ป้องปราม ภายใต้การบริหารจัดการเป็นการเฉพาะ
และเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
๖.๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ด่านถาวรทั่วประเทศ โดย
๖.๒.๓.๑ ในพื้ นที่ ท่าอากาศยานนานาชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่า
อากาศยานสุ วรรณภู มิ และท่ าอากาศยายนานาชาติ อื่ นๆ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของชุ ดปฏิ บั ติ การในพื้ นที่
เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบข้อมูล การประสานงาน ฯลฯ
๖.๒.๓.๒ ในพื้นที่ด่านพรมแดนตามแนวชายแดนทั่วประเทศ จัดกําลังปฏิบัติงาน
แบบสนธิกําลัง พัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงาน เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบข้อมูล ฯลฯ
๖.๒.๔ เร่ ง พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพจุ ด ตรวจเส้ น ทางทั้ ง เส้ น ทางหลั ก -เส้ น ทางรอง เป็ น
เครือข่ายการสกัดกั้นทั่วประเทศ โดย พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้กับจุดตรวจ จัดกําลังเจ้าหน้าที่ประจําให้
เพียงพอ พัฒนาความพร้อมให้กับจุดตรวจ จัดระบบจุดตรวจให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั่วประเทศ และวางระบบ
อํานวยการสกัดกั้นจุดตรวจ เส้นทางทั้งในระดับประเทศ และ ภาค
๖.๔ ผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงกลาโหม (บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ.)
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
แผนงานที่ ๗ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
๗.๑ เป้าหมาย
๗.๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการในทุกระดับทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถ
เอาชนะปัญหายาเสพติดที่ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
๗.๑.๒ เพิ่มความเข้มแข็งให้กับการบูรณาการในระดับพื้นที่ในทุกจังหวัด
๗.๑.๓ วางระบบอํานวยการและบริหารจัดการในพื้นที่พิเศษที่มีปัญหารุนแรง
๗.๒ แนวทางดําเนินงาน
๗.๒.๑ ปรับระบบอํานวยการและบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินฯทุกระดับ ทั้ง
ในระดับส่วนกลาง-ภาค-จังหวัด-อําเภอ-หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ โดย

- ๓๐ ๗.๒.๑.๑ จัดตั้งศูนย์อํานวยการฯแห่งชาติ เป็นกลไกอํานวยการนํ าการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดระดับชาติ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการและสั่งการจากระดับชาติถึงระดับต่างๆ
และ จัดตั้งสํานักงานอํานวยการกลางฯ โดยสนธิกําลังจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง มาปฏิบัติงานในฐานะฝ่าย
อํานวยการของประเทศ
๗.๒.๑.๒ ยกระดับงานข้อมูล การข่าวในทุกระดับ เพื่อเป็นเครื่องมือนําการแก้ไข
ปัญหา และกํากับ ติดตามการดําเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานทุกระดับ โดยใน
ระยะแรกของปฏิบัติการฯ ให้ทุกหน่วยเร่งรวบรวมข้อมูลปัญหายาเสพติดตามแนวทางต่างๆ เพื่อประเมิน
สถานะยาเสพติดในระดับพื้นที่อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ ได้รับการตรวจสอบจากหลายฐานข้อมูล ทั้งนี้ ให้การ
รวบรวมข้อมูล เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดช่วงการปฏิบัติของแผน
๗.๒.๑.๓ พัฒนาระบบการจัดการแก้ไขปัญหา ทั้งในระบบแผนงาน ระบบติดตาม
และรายงาน ระบบงบประมาณแบบบูรณาการ ให้รองรับแผนพลังแผ่นดินฯ
๗.๒.๑.๔ จัดระบบกําลังพลที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกหน่วยให้สามารถรองรับ
การปฏิบัติงานด้ านยาเสพติดที่ เป็ นวาระแห่งชาติ โดยคั ดเลือกกํา ลังพลที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ มี
คุณภาพ ซื่อสัตย์ มีการขึ้นทะเบียนกําลังพล ใช้ระบบขึ้นควบคุมทางยุทธการตามแผนฯเพื่อให้เกิดเอกภาพ
ในการปฏิบัติ รวมทั้ง มีระบบสร้างขวัญกําลังใจ ฯลฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗.๒.๑.๕ จัดตั้งคณะติดตาม นิเทศ เพื่อกํากับ ติดตามการดําเนินงานในนามของ
ศูนย์อํานวยการฯ แห่งชาติ
๗.๒.๑.๖ พื้นที่เป้าหมายที่มีระดับปัญหามากเป็นพิเศษ เกินกว่าศักยภาพในพื้นที่
ตามลําพังจะแก้ไขปัญหาได้ จัดตั้งกลไกบริหารจัดการเป็นการเฉพาะภารกิจ ได้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคเหนือตอนบน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ กทม. รวมทั้ง พื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ โดยให้
พื้นที่พิเศษเหล่านี้ มีการบูรณาการมาตรการต่างๆตาม ๗ แผนงานหลักอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาในแต่
ละกลุ่มพื้นที่
๗.๒.๒ พัฒนาการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ โดยใช้ พื้นที่เป็นตัวตั้งของการ
แก้ไขปัญหา ส่วนกลางเป็นผู้สนับสนุน ให้พื้นที่เป็นผู้วางแผน เป็นเจ้าของปัญหา เป็นผู้กําหนดเป้าหมาย
ตามสภาพปัญหา เป็นผู้ระดมสรรพกําลังและทรัพยากรในพื้นที่เอง เพื่อลดปัญหายาเสพติดให้ได้ผล
๗.๒.๓ พื้นที่เป้าหมายที่มีระดับปัญหามากเป็นพิเศษ เกินกว่าศักยภาพในพื้นที่ตามลําพัง
จะแก้ไขปัญหาได้ จัดตั้งกลไกบริหารจัดการเป็นการเฉพาะภารกิจ ได้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ
ตอนบน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ กทม.และจังหวัดปริมณฑล รวมทั้ง พื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจาก
นี้ โดยให้พื้นที่พิเศษเหล่านี้ มีการบูรณาการมาตรการต่างๆตาม ๗ แผนงานหลักอย่างเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาในแต่ละกลุ่มพื้นที่

- ๓๑ ๗.๒.๓.๑ ลดปัญหาการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนของปัญหามากที่สุดของประเทศ โดยกําหนดเป้าหมายดําเนินงานชัดเจน บูรณาการทุก
มาตรการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของพลังแผ่นดิน เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างครบวงจร นําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบําบัดรักษาในระบบที่เหมาะสม ติดตาม
ช่วยเหลือ ดูแลภายหลังผ่านการบําบัดรักษาให้มีอาชีพ มีงานทํา จัดชุดปฏิบัติการเพื่อกดดัน ปราบปราม
จับกุม นักค้ายาเสพติดและแหล่งมั่วสุมที่เป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดการทําความผิด
๗.๒.๓.๒ ลดปัญ หาการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จั งหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกันการก่อความไม่สงบในพื้นที่ โดย จัดทําแผนบูรณาการแก้ไขอย่างครบวงจร โดย
บูรณาการงานยาเสพติดควบคู่กับงานยุทธศาสตร์มวลชน การแก้ไขปัญหาความมั่นคง และปัญหาพื้นฐาน
เพื่อนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน นําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบําบัดรักษาใน
ระบบที่ เหมาะสม ติดตาม ช่วยเหลื อ ดูแลภายหลังผ่านการบําบัดรักษาให้มีอาชีพ มีงานทํา พั ฒนา
ระบบงานการข่าว งานปราบปรามและมาตรการทางกฎหมาย ให้เชื่อมโยงระหว่างกัน สามารถนําไปสู่การ
ปราบปราม จับกุม เครือข่ายและนักค้ายาเสพติด สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน สถาบันทางศาสนา
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน การบําบัดรักษาในพื้นที่
๗.๒.๓.๓ ลดปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่นแบบบูรณาการ โดยผสมผสานมาตรการ
ปราบปราม การป้ อ งกั น การบํ า บั ด รั ก ษา และพั ฒ นาทางเลื อ กตามแนวทางของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจะต้องมีการจัดระบบบริหารจัดการโครงการเป็นพิเศษ
๗.๓ ผู้รับผิดชอบหลัก
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
๙. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
๙.๑ ระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในภาพรวมและระดับพื้นที่ลดลง
๙.๒ จํานวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระดับประเทศ และระดับพื้นที่ลดลง
๙.๓ จํานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ประสบปัญหายาเสพติดลดลง
๙.๔ ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
ยาเสพติดของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
๑๐. กลไกและโครงสร้างการบริหารจัดการ
เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จึงได้
กําหนด ดังนี้

- ๓๒ ๑๐.๑ ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการ ป.ป.ส. เป็นกลไกระดับชาติในการกําหนดนโยบาย
มาตรการและแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ
๑๐.๒ ระดับประเด็นยุทธศาสตร์ภาพรวม (Agenda)
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ (ศพส.) เป็ น องค์ ก รอํ า นวยการ รั บ ผิ ด ชอบการอํ า นวยการ กํ า กั บ ติ ด ตามการนํ า
Roadmap และยุทธศาสตร์ทุกด้านไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งประเมินผลการดําเนินงาน
แก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่กําหนด โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
และคณะทํางานเฉพาะด้านรับผิดชอบการอํานวยการ กํากับ การดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายแต่ละ
ด้าน ตามที่จะระบุในคําสั่ง ศพส.ในระยะต่อไป
๑๐.๓ ระดับภารกิจ ( Function) ศพส. กระทรวง กรม หน่วยงานรับผิดชอบการดําเนินงานตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเน้นการบูรณาการแผนงบประมาณ และบูรณาการภายในหน่วยงาน และระหว่าง
หน่วยงาน ให้เกิดเอกภาพ และมุ่งต่อการสนับสนุนการดําเนินงานระดับพื้นที่
๑๐.๔ ระดับพื้นที่ (Area) กลไกหลักรับผิดชอบเฝ้าระวังและดําเนินงานในพื้นที่ ได้แก่
๑๐.๔.๑ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
(ศพส.กทม./ศพส.จ.) โดยผู้ว่าราชการจังหวัด/ผอ.ศพส.จ.และ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ผอ.ศพส.กทม.
เป็นผู้รับผิดชอบการบูรณาการแผนงบประมาณ และ อํานวยการ กํากับ การดําเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับส่วนราชการ ศพส.ภาคประชาชน และ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๑๐.๔.๒ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเขต และอําเภอ (ศพส.ข./อ.) โดย
ผู้อํานวยการเขตและนายอําเภอ เป็นผู้อํานวยการ ทําหน้าที่ รับนโยบาย แนวทาง และแผนงานโครงการที่
ศพส.กทม./ศพส.จ.ไปประสานการปฏิบัติการร่วมกับองค์กรภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่
๑๑.๔.๒ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับภาคตามที่จะมีคําสั่งในระยะ
ต่อไป ทําหน้าที่อํานวยการประสานและสนับสนุนในภารกิจด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ใน
ระดับภาค ประกอบด้วย ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพภาคที่ ๑- ๔ (ศพส.ทภ. ๑๔)
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองบัญชาการป้องกันชายแดน จันทบุรี – ตราด
(ศพส.กปช.จต.) ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองบัญชาการตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธร
ภาค ๑-๙ /ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพส.บช.น./ภ. ๑-๙/ศชต.)
๑๐.๔.๓ องค์กร อํานวยการประสานพื้นที่เฉพาะ ที่ ศพส.จะมีการจัดตั้ง ที่สําคัญได้แก่
การแก้ไขปัญหาพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดกรุงเทพมหานคร การสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดชาย
เเดนภาคเหนือตอนบน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

- ๓๓ ๑๑. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
การนํายุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม กําหนดให้มีการ
จัดทําแผนงบประมาณ การปฏิบัติการ และ การประเมินผลรองรับ ดังนี้
๑๑.๑ กําหนดแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทุกส่วนราชการจัดทําแผนและงบประมาณประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ ให้ ส อดคล้ อ งกับ เป้ า มายเชิง ยุท ธศาสตร์แ ละแนวทางการดํา เนิ นยุ ท ธศาสตร์ ต าม
Roadmap แต่ละช่วงระยะเวลา
๑๑.๒ กําหนดแผนปฏิบัติราชการรองรับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๘ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๑๑.๒.๑ ทุกส่วนราชการ จังหวัด กลุ่มจังหวัด นํากรอบยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปเป็นแนวทางในการแผนปฏิบัติราชการรองรับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๕๕- ๒๕๕๘ ตามกรอบระยะเวลาที่สํานักงบประมาณกําหนด
๑๑.๒.๒ สํานักงาน ป.ป.ส. นํากรอบยุทธศาสตร์ตามพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๕๕ กําหนดแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) สําหรับเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานของทุกภาคส่วนให้
ประสานสอดคล้องกัน
๑๑.๓ การอํานวยการปฏิบัติ
๑๑.๓.๑ การแปลงนโยบาย/แผนไปสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับ ให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
๑๑.๓.๒ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ มี ง บประมาณ จั ด สรรงบประมาณให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
ดําเนินงานตามแผน ตัดโอนงบประมาณให้กับหน่วยปฏิบัติในภูมิภาคและจังหวัด และแจ้งให้ ศพส.จ. ได้รับ
ทราบเพื่อบูรณาการการดําเนินงาน
๑๑.๔ การกํากับ ติดตาม รายงานและประเมินผล
๑๑.๔.๑ รายงานข้ อ มู ล สถานการณ์ แ ละการดํ า เนิ น งาน ตามวงรอบและระบบ
คณะอนุกรรมการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม กําหนด
๑๑.๔.๒ สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมมือกับสถาบันวิชาการจัดให้มีการประเมินสถานการณ์และ
ผลการดําเนินงาน ทั้งระดับภาพรวม ระดับภารกิจ และระดับพื้นที่ รายงานศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) คณะกรรมการ ป.ป.ส. และ คณะรัฐมนตรี เพื่อการปรับเป้าหมายและ
พัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
--------------------------

